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 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและประเมนิคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ เพื่อเป็นคู่มอืส าหรบัครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดศ้กึษาและใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และผูบ้รหิารสถานศกึษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดแูล ก ากบั ตดิตาม และ
นิเทศ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของโรงเรยีน ในการจดัท าคู่มอืครัง้นี้ ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการ                      
4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและรวบรวมขอ้มลูกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
กจิกรรมชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ จากเอกสาร ต ารา คู่มอื และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ขัน้ตอนที ่2 จดัท าโครงรา่งของคู่มอืและรปูแบบการเขยีนคู่มอื ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความ
เหมาะสมของคู่มอืโดยผูป้ระเมนิ 19 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จ านวน 4 คน และครผููป้ฏบิตักิารสอนจ านวน 10 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของ
คู่มอื ขัน้ตอนที ่4 จดัท าคู่มอืฉบบัสมบรูณ์ ประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั ค าแนะน าการใชคู้่มอื 
วตัถุประสงค ์ประโยชน์ ส่วนประกอบของคู่มอื และเนื้อหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
   ผลของการศกึษา ไดคู้่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ซึง่มเีนื้อหาประกอบดว้ย 4 
ตอน คอื ตอนที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัครผููส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดแ้ก่ หลกัการ เป้าหมาย 
ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม โครงสรา้งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน บทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและ   
การประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตอนที ่2 ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตอนที ่3 การจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคม
และสาธารณประโยชน์ และตวัอยา่งการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 15 กจิกรรม ตอนที ่4 แบบ
ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 ผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืในการน าคู่มอืไปใช ้ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครผููป้ฏบิตักิารสอน มคีวามเหน็ว่า โดยรวม คู่มอืนี้มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชอ้ยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด  ( X = 4.55, S.D. = 0.12)  
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The purpose of this study is to develope and evaluate the handbook development 
of activities management for students development to the Basic Education Curriculum   
(B.E. 2551) at lower secondary level of Satit Bilingual School of Rangsit University so that 
teachers and counseling teachers can read and use as a guideline in managing learner 
development activities. Education institution’s administrator can also use this handbook as  
a guideline in monitoring supervising, and observing the management of learners 
development activities in education institution. In writing this handbook, the author has done 
4 processes in making this handbook. Stage 1: Study all the documents that are concerned 
and gather the information of activity of boyscout and girlguide, club, the activities of social 
and public benefits. From books, textbooks, handbooks and related research. Stage 2: 
Outlining the handbook and template of handbook. Stage 3: Evaluate the suitability of the 
handbook evaluated by 19 officers. These consist of 5 specialists, 4 education institution’s 
administrators, and 10 teachers to check the content and suitability of the handbook.  
Stage 4: Finish the complete handbook which consisted the cover, foreword, contents,  
the instruction of how to use the handbook, the purpose and the benefits of the handbook 
and the content development of activities management for students at lower secondary 
level of Satit Bilingual School of Rangsit University. 

The study produced the handbook development of activities management for 
students development to the Basic Education Curriculum (B.E. 2551) at lower secondary 
level of Satit Bilingual School of Rangsit University which consisted of 4 sections.               
Sections 1: Fundamental knowledge for teachers teaching learner development activities for 
the principle, goal, limit, line of activity, structure learner development activities, the role of 
the concerned and the learner development activities evaluation. Sections 2:  System of 
learner development activities. Sections 3: The learner development activities being 
consisting activity of boyscout and girlguide, club, the activities of social and public benefits 
and the example of learning activities 15 activities. Sections 4: The learner development 
activities evaluation form.  



 

The evaluation of the handbook for using in practice, specialists, administrators, 
and teachers agree that overall this handbook is suitable in bringing to use in the highest 
level of ( X = 4.55, S.D. = 0.12)   
  
  
  
 



            อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะกรรมการสอบ            
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 ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 

     .................................................................................  

         (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย)์ 
 

 คณะกรรมการสอบ 
 

      ................................................................................. ประธาน 

    (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สุภากจิ)    
 

     ................................................................................. กรรมการสอบสารนิพนธ ์

       (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย)์        
 

     ................................................................................. กรรมการสอบสารนิพนธ ์

    (อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา) 
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    ................................................................................. คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์

    (รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ นยัพฒัน์) 

              วนัที ่   เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2554 



ประกาศคณูุปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รบัความอนุเคราะห์และ
ความกรุณาอย่างยิง่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย ์อาจารยท์ีป่รกึษา       
สารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุาใหค้ าปรกึษาพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อสารนิพนธ ์  
ซึง่ท่านไดใ้หก้ าลงัใจแก่ผูศ้กึษาตลอดมา จงึขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู ณ โอกาสน้ี   
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สุภากจิ อาจารย ์ดร.จารวุรรณ พลอยดวงรตัน์ 
และอาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหข้อ้ 
เสนอแนะในการท าสารนิพนธใ์หถู้กตอ้ง และมคีุณภาพตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบญัฑติ  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สุภากจิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรอืโท 
ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่ อาจารย ์ดร.ศรสีมร พุ่มสะอาด นายนิพนธ ์งามอกัษร และอาจารยอ์ภริมณ   
อุไรรตัน์ ทีไ่ดก้รณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบโครงรา่งคู่มอื และประเมนิความเหมาะสมของ
คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทัง้ใหค้ าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ ท าใหคู้่มอืฉบบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้   
  ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยผ์ูป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ละค าแนะน าทีท่รงคุณค่า
แก่ผูศ้กึษา สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาหน่วยงาน ท าประโยชน์แก่ผูอ้ื่นและสงัคมต่อไป  
 ประโยชน์และคุณค่าอนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูศ้กึษาขอมอบคุณความด ีทดแทนคุณ
บดิา มารดา คร ูอาจารย ์พี ่เพื่อนๆ คณะคร ูบุคลากรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ และ
นางสาวพรศริ ิพุ่มพึง่พุทธ (น้องสาว) ทีใ่หก้ าลงัใจ สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ
ตลอดเวลาทีศ่กึษาอยา่งดเีสมอมา จนประสบความส าเรจ็ในการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาทีม่ ี
คุณภาพแห่งนี้  

 
 
          วลยัวลัล ์  พุ่มพึง่พุทธ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมา 
             กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัทอ้งถิน่และสถานศกึษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทศิทางในการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา และจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนไทยทุกคนในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชีวติในสงัคมทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงและแสวงหาความรู ้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติและในแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550–2554) ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความจ าเป็นในการปรบั 
เปลีย่นจดุเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยใหม้คีุณธรรม และมคีวามรูอ้ยา่งเท่าทนัใหม้ี
ความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ และศลีธรรม สามารถก้าวทนัการเปลีย่นแปลงเพื่อ
น าไปสู่สงัคมฐานความรูไ้ดอ้ยา่งมัน่คง แนวทางพฒันาคนดงักล่าวมุง่เตรยีมเดก็และเยาวชนใหม้ี
พืน้ฐานจติใจทีด่งีาม มจีติสาธารณะพรอ้มทัง้มสีมรรถนะ ทกัษะ และความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการ
ด ารงชวีติอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  
2549: 5) อกีทัง้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่)       
พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 ไดก้ าหนดแนวทางการจดัการศกึษา โดยยดึหลกัผูเ้รยีนมคีวาม 
ส าคญัทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัสุขพชัรา ซิม้เจรญิ (2545: 2) กล่าวว่า แนวการจดัการศกึษาตาม
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ ถอืว่าเป็นหวัใจส าคญัของการปฏริปูการศกึษาที่
มุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีส่มบรูณ์ เป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข และมคีวามเป็นไทย มี
ศกัยภาพในการศกึษาต่อและประกอบอาชพี  
            กระบวนการจดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม
ศกัยภาพโดยจดัเนื้อหาสาระ และกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน 
(ไกรจนัทร ์แสนศลิา.  2551: บทคดัยอ่) ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวน 
การคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ประกอบกบัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสงัคมและ
เทคโนโลย ีก่อใหเ้กดิทัง้ผลดแีละผลเสยีต่อการด าเนินชวีติในปจัจุบนัของบุคคล ท าใหเ้กดิความ
ยุง่ยากซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นวถิกีารด าเนินชวีติใหส้ามารถด ารงชวีติอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมคีุณค่า มศีกัดิศ์ร ีมคีวามสุขบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีงแบบยัง่ยนื          
(กรมวชิาการ.  2546: 16) ซึง่แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารใน
การพฒันาเยาวชนของชาตสิู่โลกยคุศตวรรษที ่21 โดยมุง่ส่งเสรมิผูเ้รยีนมคีุณธรรม รกัความเป็น
ไทย ใหม้ทีกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะดา้นเทคโนโลยสีามารถท างานและอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิ(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 7)  
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 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคนซึง่เป็น
ก าลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย ความรู ้คุณธรรมมจีติส านึกในความเป็น
พลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รง
เป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคตทิีจ่ าเป็นต่อการศกึษา การประกอบอาชพีและ
การศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพเพื่อความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ เป็นคนดทีัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม ผูเ้รยีน
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสามารถสรา้งองคค์วามรู ้ทกัษะหรอืกระบวนการเรยีนรูแ้ละ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้คอื ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ภาษาต่างประเทศ และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่เป็นการบรูณาการองคค์วามรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่
เกดิจากการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตัเิพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 2) ใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีมคีวามสุขบนพืน้ฐานของ
ความเป็นไทย (อาภรณ์ ใจเทีย่ง.  2546: 81)  
 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ประกอบดว้ย กจิกรรม 2 ลกัษณะ คอื 1) กจิกรรมแนะแนวเป็นกจิกรรม ทีส่่งเสรมิและพฒันาความ 
สามารถของผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพ 
ของตนเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ วุฒภิาวะทางอารมณ์ การเรยีนรูใ้นเชงิพหุปญัญาและสรา้งสมัพนัธภาพ
ทีด่ผีูส้อนท าหน้าทีแ่นะแนว ใหค้ าปรกึษาดา้นชวีติ การศกึษาและการพฒันาตนเองสู่สงัคมโลกอาชพี
และการมงีานท า 2) กจิกรรมนกัเรยีนเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตัดิว้ยตนเองตัง้แต่ศกึษา 
วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ และปรบัปรงุการท างานโดยเน้นการท างานรว่มกนัเป็น
กลุ่ม เช่น ลกูเสอื เนตรนาร ีโครงงานกจิกรรมตามความสนใจ ชุมนุม ซึง่แต่ละกจิกรรมเป็นกจิกรรม
ทีเ่กดิจากความสมคัรใจของผูเ้รยีน มุง่พฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์พิม่เตมิจากกจิกรรมในกลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท า ช่วยกนัแกป้ญัหา ส่งเสรมิศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนอย่างเตม็ความสามารถ รวมถงึกจิกรรมทีมุ่่งปลกูฝงัความมรีะเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ    
รูส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง กจิกรรมนกัเรยีนสามารถแบ่งตามความแตกต่างของกจิกรรม ไดเ้ป็น   
2 ลกัษณะ คอื 2.1) กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีเป็นกจิกรรมมุง่ปลกูฝงัระเบยีบวนิัย กฎเกณฑ ์เพื่อ
การอยู่รว่มกนั น าไปสู่พืน้ฐานการท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม และวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ซึง่กระบวนการจดัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ลกูเสอืแห่งชาต ิสมาคมผูบ้ าเพญ็ประโยชน์และคณะกรรมการรกัษาดนิแดน 2.2) กจิกรรมทีพ่ฒันา
ความถนดัความสนใจตามความตอ้งการของผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมมุง่เน้นความรู ้ความช านาญและ
ประสบการณ์ของผูเ้รยีนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้เพื่อการคน้พบความถนัด ความสนใจของตนเองและ
พฒันาตนเองใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ พฒันาทกัษะของสงัคมและปลกูฝงัจติส านึกของการท าประโยชน์
เพื่อสงัคม 3) กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบ าเพญ็ตน
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ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชนและทอ้งถิน่ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงถงึ
ความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคมมจีติสาธารณะ เช่น กจิกรรมอาสาพฒันาต่างๆ 
กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม เป็นตน้ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 3-4) 
            ดว้ยเหตุผลดงักล่าวกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จงึเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดน้ าองคค์วามรู ้ทกัษะจากการเรยีนรูแ้ละ
ประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตักิจิกรรมพฒันาตนเอง มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิสมรรถนะส าคญั    
5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก ้
ปญัหา ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและมคีุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยัใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุง่มัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย มจีติสาธารณะและช่วยใหน้กัเรยีนมคีุณภาพมาตรฐาน โดย
ผ่านกระบวนการท างานอยา่งมรีะบบ มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานด้านกระบวนการของการ
ประกนัคุณภาพในมาตรา 48 ว่า ใหส้ถานศกึษาจดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา    
ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางและเป็น
กรอบในการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบที ่3 (พ.ศ. 2554-2558) มาตรฐานที ่11 ทีใ่หส้ถานศกึษา
มกีารจดัการองคก์ร/โครงสรา้งการบรหิารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา  
มาตรฐานที ่12 ใหส้ถานศกึษามกีารจดักจิกรรม และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
มาตรฐานที ่13 ใหส้ถานศกึษามหีลกัสตูรเหมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ มสีื่อการเรยีนการสอนที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละมาตรฐานที ่14 ใหส้ถานศกึษาส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืระหว่าง
ชุมชนในการพฒันาการศกึษา ดงันัน้การพฒันาคุณภาพการศกึษาในระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จงึ
เป็นระบบทีส่ามารถด าเนินการเพื่อประกนัคุณภาพได ้ซึง่ครอบคลุมทัง้ดา้นปจัจยั ดา้นผลผลติและ
ดา้นกระบวนการ (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2553: 5)   
 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัการศกึษาในระดบัอนุบาลถงึมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2547 ซึง่จดัการเรยีนการสอนโดยใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2544 เป็นตน้มา และในปีการศกึษา 2552 ทางโรงเรยีนก าหนดใหม้กีารพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษาใหม้เีอกภาพและมาตรฐานของหลกัสตูร (Curriculum Standard) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารได้
ประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 
2551 (เอกรนิทร ์สีม่หาศาล; และ คนอื่นๆ.  2553: ค าน า) เนื่องจากหลกัสตูร 2551 มสี่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจากหลกัสตูร 2544 โรงเรยีนจงึตอ้งปรบัโครงสรา้งของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและ
ปรบัเวลาในแต่ละระดบัใหม่ โดยเริม่ใชห้ลกัสตูร 2551 พรอ้มกนัทุกโรงเรยีน ในปีการศกึษา 2553 
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสุภาพ จดัละ (2553: ออนไลน์) กล่าวว่า ในหลกัสตูร 
2544 มโีครงสรา้งของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 2 ขอ้ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนักเรยีน 
ประกอบดว้ย ลกูเสอื-เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ นกัศกึษาวชิาทหาร ชุมนุม ชมรมซึง่
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กจิกรรมต่างๆ เหล่านี้ต่างคุน้เคยกนัด ีส าหรบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูร 2551 การจดั
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ถอืว่าเป็นเรือ่งใหม ่คอื ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา
ตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการ
ทางสมอง เน้นความรู ้คุณธรรม จรยิธรรม ใหผู้เ้รยีนสามารถคดิสรา้งสรรค์ ออกแบบกจิกรรมให้
หลากหลายในรปูแบบลกัษณะจติอาสา สามารถจดัไดท้ัง้เป็นกจิกรรมภายในโรงเรยีนและกจิกรรม
ภายนอกโรงเรยีนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของกจิกรรม กล่าวคอื จดักจิกรรมในลกัษณะบรูณาการ
ใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้กจิกรรมลกัษณะโครงการ โครงงาน กจิกรรม โดยจดักจิกรรมรว่มกบั
องคก์รอื่นหรอืรว่มกบัหน่วยงานอื่นทีเ่ขา้มาจดัในโรงเรยีน และรว่มกบัหน่วยงานอื่นทีจ่ดักจิกรรม
นอกโรงเรยีนกไ็ด ้สอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 54)   
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว ในโอกาสทีผู่ศ้กึษาไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นครทูี่
ปรกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาที ่1 มสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่
เป็นเรือ่งใหมส่ าหรบัครู ทัง้ยงัขาดความพรอ้มดา้นบุคลากรทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการก ากบั ดแูล
และทีส่ าคญัขาดคู่มอืทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทีผ่่านมาพบปญัหาการจดั
กจิกรรมทัง้ 3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ ในเรือ่งเกีย่วกบัการด าเนินกจิกรรม การจดัตัง้กจิกรรม ตลอดจนวธิกีารวดัผลและ
ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ครทูีป่รกึษากจิกรรมมคีวามสามารถความถนดัต่างกนั และเขา้ใจ
ไมต่รงกนัในเรือ่งของบทบาทหน้าทีข่องการเป็นครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ผูศ้กึษาจงึมี
ความสนใจในการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง- 
ศกึษาธกิารตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของการ
ประเมนิคุณภาพและรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบที ่3 (พ.ศ. 2554-2558) เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรยีนในการวางแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร
หวัหน้ากลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ด าเนินการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน นอกจากนัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษายงัใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบั ตดิตาม นิเทศ และพฒันา
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการพฒันาผูเ้รยีนและโรงเรยีนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่อพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
 2. เพื่อประเมนิคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ขอบเขตในการพฒันาคู่มือ 
  คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และสอดคลอ้งกบัการ
ประกนัคุณภาพการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยมขีอบเขต ดงันี้ 

 1.เนื้อหาคู่มอื  
       คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โดยก าหนดกรอบเนื้อหากจิกรรมไว ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
2) กจิกรรมชุมนุม และ 3) กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ มอีงคป์ระกอบของคู่มอื ดงันี้ 

1.1 ปก 
1.2 ค าน า 
1.3 สารบญั 
1.4 ค าแนะน าการใชคู้่มอื 
1.5 วตัถุประสงค ์
1.6 ประโยชน์ของคู่มอื 
1.7 ส่วนประกอบของคู่มอื 
1.8 เนื้อหา  
   ตอนที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัครผููส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย  

หลกัการ เป้าหมาย ขอบข่าย แนวการจดักจิกรรม โครงสรา้งและบทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
    ตอนที ่2 ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   
    ตอนที ่3 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ประกอบดว้ย กจิกรรม 3 ลกัษณะ คอื 
              1. กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย 
แนวการจดักจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ 

           1.1 กจิกรรมบูรณาการค่ายลกูเสอื 
       1.2 กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง 

     1.3 กจิกรรมปลกูจติส านึกความรูคู้่คุณธรรม 
 1.4 กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน 
 1.5 กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show 

 2. กจิกรรมชุมนุม ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดั
กจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ 

 2.1 กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง           
  2.2 กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 
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  2.3 กจิกรรมโยคะพาเพลนิ 
 2.4 กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี   

        2.5 กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
                          3. กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ประกอบดว้ย หลกัการ 
วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม 
ไดแ้ก่ 

 3.1 กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน 

   3.2 กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน  
  3.3 กจิกรรมสองวยัสานใยรกั  
  3.4 กจิกรรมสาธติปลอดภยัไรล้กูน ้ายงุลาย 
 3.5 กจิกรรมปนัน ้าใจใหน้้อง       

      ตอนที ่4 แบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
         1.9 เอกสารอา้งองิ 

 2. การน าคู่มอืไปใช ้  
    คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น จดัท าขึน้เพื่อใหห้วัหน้ากลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 
ความส าคญัของการพฒันาคู่มือ 
  คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มคีวามส าคญั คอื 
 1. คร ูอาจารยโ์รงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ สามารถใชคู้่มอืเป็นแนวทางใน
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนภายในโรงเรยีน 
 2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชคู้่มอืเป็นแนวทางในการดแูลก ากบั ตดิตาม นิเทศและพฒันา
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพ  
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของค าทีใ่ชใ้นการวจิยัใหต้รงกนั ผูศ้กึษาจงึไดน้ิยามความหมาย

ของค าศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงันี้ 
 1. คู่มือ หมายถงึ หนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจ  
และสามารถน าคู่มอืมาใชใ้นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ โดยมี
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปก ค าน า สารบญั ค าแนะน าการใชคู้่มอื วตัถุประสงค์ ประโยชน์ ส่วนประกอบ
ของคู่มอื และเนื้อหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน    
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 2. การพฒันาคู่มือ หมายถงึ การน าความรูท้ีผู่ศ้กึษาวางแผน และเตรยีมขอ้มลูจาก
เอกสาร ต ารา และคู่มอืในแต่ละขัน้ตอน เน้นการปฏบิตัเิป็นส าคญั วธิกีารจดักจิกรรมตอ้งโดย
ละเอยีด ใชภ้าษาทีอ่่านงา่ย ผูอ่้านไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ มคีวามชดัเจน ท าความเขา้ใจไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนได ้มเีนื้อหาทีล่ะเอยีดครอบคลุมตามล าดบั และมกีารทดลอง
น าไปปฏบิตัซิึง่ช่วยใหเ้กดิทกัษะและความเขา้ใจยิง่ขึน้                                                                                                                      
            3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัอย่างเป็นระบบ มกีระบวนการจดัดว้ย
รปูแบบ และวธิกีารทีห่ลากหลายในการพฒันาผูเ้รยีนตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์จากการปฏบิตัจิรงิ สามารถน าไป 
ใชใ้นการด ารงชวีติ ดว้ยการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข ประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ลกัษณะ คอื 
    3.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อฝึกความมรีะเบยีบวนิยั 
ความเป็นผูน้ าผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ การท างานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา การตดัสนิใจที่
เหมาะสมมเีหตุผล ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มทัง้ดา้น รา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสต ิ
ปญัญา จดัอยูใ่นรปูแบบของกจิกรรม โดยก าหนดไวเ้ป็นตวัอยา่ง 5 กจิกรรม ดงันี้ 
        3.1.1กจิกรรมบรูณาการค่ายลกูเสอื เป็นกจิกรรมทีฝึ่กใหล้กูเสอื-เนตรนาร ีเป็นผูม้ ี
ระเบยีบวนิยั รูจ้กัเสยีสละเพื่อส่วนรวม ซึง่ผูส้อนไดจ้ดัการบรูณาการแบบสหวทิยาการ โดยน าสาระ
การเรยีนรูต่้างๆ มาเชื่อมโยงกนั ในการจดัค่ายลกูเสอื-เนตรนาร ีเพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา
ดว้ยตนเอง เป็นการสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่ ีมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
  3.1.2 กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง เป็นกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารทีีจ่ดัแบบทศันศกึษา
เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง สามารถน าความรูจ้ากการเรยีนวชิาลกูเสอื-
เนตรนารมีาเชื่อมโยงและประยกุต์ ใชใ้นการปฏบิตัตินตามกฎของลกูเสอืได ้เช่น ฝึกการตรงต่อเวลา 
มาทนัเวลาทีก่ าหนด และรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั เป็นคนช่างสงัเกต 
และสามารถจดบนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
  3.1.3 กจิกรรมปลกูจติส านึกความรูคู้่คุณธรรม เป็นกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารทีี ่
บรูณาการกบักลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จดักจิกรรมรปูแบบค่ายพุทธบุตรขึน้ เพื่อ
ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม สามารถพฒันาตนเองตามกระบวนการลกูเสอืในเรือ่ง
ของความมรีะเบยีบวนิัย ความอดทน และการเป็นผูน้ าทีด่ ีมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สามารถ
น าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั และเป็นแบบอยา่งของเยาวชนทีม่คีุณภาพของสงัคมไทย 
  3.1.4 กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในวชิาลกูเสอื-เนตรนารทีุก
สปัดาห ์ซึง่บรูณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ทัง้ทกัษะการฟงั พดู อ่าน เขยีน และ  
น ามาประยกุตใ์ชใ้นรปูแบบของการจดักจิกรรมต่างๆ ไปสู่น้องๆ ดว้ยความสมคัรใจ เช่น การเล่า
นิทานประกอบการเชดิหุ่น เพื่อฝึกความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในการท างานรว่มกนั แกป้ญัหา  
และช่วยเหลอืกนั ท าใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคร ูพี ่เพื่อน และน้อง  
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  3.1.5 กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show เป็นกจิกรรมบรูณาการ  
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยกีบัวชิาลกูเสอื-เนตรนารเีพื่อคน้หาตวัแทนนกัเรยีนเขา้รว่มประกวด
ในโครงการ “Heinz Junior Chef” เพื่อฝึกนกัเรยีนใหม้กีระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ใชค้วามคดิ
สรา้งสรรค ์โดยมทีกัษะดา้นการประกอบอาหารตามหลกัโภชนาการ สามารถน าความรูท้ีไ่ด้รบัไป
เชื่อมโยงใชใ้นกจิกรรมอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอืและประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 3.2 กิจกรรมชุมนุม หมายถงึ กจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบั
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัดิว้ยตนเอง ตัง้แต่การศกึษา
วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิและปรบัปรุงการท างาน เน้นการท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม 
ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีน จดัในรปูแบบของกจิกรรม โดยก าหนดไว้
เป็นตวัอยา่ง 5 กจิกรรม ดงันี้ 
  3.2.1 กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ตามความสนใจของผูเ้รยีนใน
คาบชมรม สปัดาหล์ะครัง้ โดยจดัรว่มกบัครบูรรณารกัษ์ เพื่อส่งเสรมิใหผู้ร้ว่มกจิกรรม มนีิสยัรกัการ
อ่าน ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ กระตุน้ใหส้มาชกิไดต้ระหนกั
ถงึความส าคญัของการอ่านมากขึน้ 
   3.2.2 กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อเพิม่พนูและส่งเสรมิให้
นกัเรยีนไดป้ระพฤตตินในทางทีถู่กตอ้งตามลกัษณะเยาวชนคนด ี10 ขอ้ คอื 1) รกัษาความสะอาด
รา่งกาย บา้นเรอืนและชุมชน 2) มจีติส านึกและรว่มกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 3) มวีถิชีวีติประชาธปิไตย 
4) เป็นผูป้ระหยดั ออม และนิยมไทย 5) ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา 6) เป็นผูม้มีารยาทแบบไทย 7) 
มวีนิยัจราจร 8) เขา้แถวเรยีงล าดบัก่อนหลงัในการเขา้รบับรกิาร 9) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของ
สถานศกึษา และ 10) ไมข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิ ควบคู่กบัการพฒันาการเรยีนการสอน สรา้งเสรมิ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัใหไ้ดร้บัความรูค้วบคู่กบั
คุณธรรม สามารถมคีวามเป็นอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
   3.2.3 กจิกรรมโยคะพาเพลนิ เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัดิว้ยตนเอง เป็นการ
ส่งเสรมิสุขภาพบุคลกิภาพทางดา้นร่างกายและจติใจ เน้นความสนุกสนาน ความสงบ (สมาธ)ิ ความ
สบาย (ผ่อนคลาย) และเสรมิวธิกีารหายใจ (ปราณ) แบบงา่ยๆ โดยผูส้อนเป็นผูก้ าหนดจดุประสงค์
การเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้และอุปกรณ์การฝึก การวดัและการประเมนิผล 
    3.2.4 กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิอาชพีแก่นกัเรยีนตามความ
ถนดัและความสนใจ เน้นการบรูณาการในกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลย ีเป็นการฝึกทกัษะงาน
อาชพีใหน้กัเรยีน สามารถสรา้งรายไดร้ะหว่างเรยีน และมนีิสยัรกัการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีใ่หส้ถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 
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    3.3 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ หมายถงึ กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
3.2.5 กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เน้น
ใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึหวงแหนและมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดย เรยีนรูเ้ร ือ่ง การ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และรว่มกนัปลกูตน้กลา้ปา่ชายเลน เพื่อใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าและประโยชน์ของ
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและเกดิความภาคภูมใิจในผลงานทีไ่ดท้ ารว่มกนับ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อสงัคมชุมชนและทอ้งถิน่ตามความสนใจ ในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ 
ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคมไดต้ามความเหมาะสม ในการท ากจิกรรมใหผู้เ้รยีนรายงานแสดง
การเขา้รว่มกจิกรรม และมผีูร้บัรองผลการเขา้รว่มกจิกรรมโดยสถานศกึษา จดัอยูใ่นรปูแบบกจิกรรม 
โดยก าหนดไวเ้ป็นตวัอยา่ง 5 กจิกรรม ดงันี้ 
 3.3.1 กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน เป็นกจิกรรมทีส่มาชกิ      
จติอาสา เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธร์ว่มรณรงคก์นั ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและทศันคตทิีด่ต่ีอการ
บรโิภค สู่เพื่อน นกัเรยีน และบุคคลในโรงเรยีน 
   3.3.2 กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อพฒันาและเพิม่พูนภาวะ
ผูน้ า ทกัษะความรูค้วามสามารถในการด าเนินกจิกรรมในโรงเรยีนใหก้บัคณะกรรมการนกัเรยีน 
หวัหน้าหอ้ง ประธานชุมชน และชมรมต่างๆ มสี่วนรว่มในการพฒันาสถาบนัดว้ยระบบสภานกัเรยีน 
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดท้ างานดว้ยความเสยีสละ มคีวามรบัผดิชอบ รูส้ทิธหิน้าทีข่องตนเอง และเป็น
แบบอยา่งทีด่สี าหรบัรุน่น้อง  
  3.3.3 กจิกรรมสองวยัสานใยรกั เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความรกั ความเกือ้กูล
ระหว่างเดก็ เยาวชน และผูส้งูอายุ เป็นการปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนรุ่นใหม ่มจีติส านึกในการ
เคารพรกั ดแูลเอาใจใส่ และใหเ้กยีรตผิูส้งูอาย ุตลอดจนนกัเรยีนไดท้ ากจิกรรมและบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคม 
  3.3.4 กจิกรรมสาธติปลอดภยั ไรล้กูน ้ายงุลาย เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัเรยีนรูจ้กัการ
ป้องกนัตนจากโรคไขเ้ลอืดออก โดยก าจดัและท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายภายในโรงเรยีน เป็น
การปลกูจติส านึกและจติอาสาของนกัเรยีน ใหม้สี่วนรว่มในการท ากจิกรรมรว่มกนั ด าเนินงานก าจดั
ลกูน ้ายงุลายจนเป็นกจิกรรมต่อเนื่องทัง้ทีบ่า้น โรงเรยีนและชุมชน  
  3.3.5 กจิกรรมปนัน ้าใจใหน้้อง เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ เพื่อปลกูฝงัความมี
น ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยกนัรบับรจิาคหนงัสอื เสือ้ผา้ สิง่ของ และของเล่นแบ่งปนัใหน้้องทีด่อ้ย
โอกาส เช่น โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรยีนขยายโอกาส หรอืโรงเรยีนขนาดเลก็ เป็น
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแต่ละคนหรอืรวมกนัเป็นกลุ่มไดเ้สนอโครงการจติอาสาสาธารณ- 
ประโยชน์และด าเนินงานรว่มกนั ฝึกความรบัผดิชอบและเสยีสละต่อสงัคม   
  4. หลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หมายถงึ หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  
2551 ซึง่เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีป่ระกอบดว้ย รายละเอยีดเกีย่วกบัการก าหนดวสิยัทศัน์ หลกัการ 
จดุหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัชัน้ปี/
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ช่วงชัน้ การวดัผลประเมนิผลและก าหนดมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ซึง่เป็นเป้าหมาย
ส าคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในดา้นความรู ้และทกัษะการปฏบิตั ิรวมทัง้คุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์   
  5. การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ กจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัท าขึน้เพื่อเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วุฒภิาวะของผูเ้รยีน ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และเหน็คุณค่าของการท ากจิกรรม   
  6. การวดัผลประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้ร่วม
กจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
ก าหนด 
  7. การประเมินคู่มือ หมายถงึ กระบวนการก าหนดปญัหา เกบ็รวบรวมขอ้มลู และ
วเิคราะหข์อ้มลูอยา่งไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเกีย่วกบัการพฒันาคู่มอื 
  8. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต หมายถงึ สถานศกึษาเอกชน ประเภทสามญั
ศกึษา ตัง้อยูเ่ลขที ่52/347 ถนนพหลโยธนิ ต าบลหลกัหก อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 12000 ได ้
รบัอนุญาตใหจ้ดัการศกึษาในระดบัอนุบาลถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยจดัการเรยีนการสอนตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และไดจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 
กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและมาตรฐานการเรยีนรูข้องกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของ
ผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพยิง่ขึน้   
 
 
    



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ผูศ้กึษาไดร้วบรวมเอกสารงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาคู่มอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยแยกการน าเสนอเป็นหวัขอ้ 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต 
      1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
          1.2 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากร 
    1.3 หลกัสตูรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
   2. กิจกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน                  
พทุธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต 
     2.1 การบรหิารงานระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
     2.2 โครงสรา้งการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

  2.3 มาตรฐานการศกึษา 
  3. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
       3.1 ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
    3.2 ความส าคญัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

     3.3 ความหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
     3.4 หลกัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
     3.5 เป้าหมายของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
     3.6 แนวการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
     3.7 ขอบขา่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   

      3.8 การบรหิารจดัการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 4. คู่มือ 

   4.1 ความหมายของคู่มอื 
   4.2 ประเภทของคู่มอื 
   4.3 องคป์ระกอบของคู่มอื 
   4.4 ลกัษณะทีด่ขีองคู่มอื 
   4.5 ประโยชน์ของคู่มอื 
   4.6 แนวทางการพฒันาคู่มอื 
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 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   5.1 งานวจิยัในประเทศไทย 
   5.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
 

1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต 
     1.1 ประวติัความเป็นมา 

     โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ก่อตัง้ขึน้ดว้ยความศรทัธาและความมุง่มัน่ของ        
ดร.อาทติย ์อุไรรตัน์ ซึง่มคีวามประสงคท์ีจ่ะจดัการศกึษาแบบเบด็เสรจ็ตัง้แต่ระดบัก่อนประถม 
ศกึษาต่อเนื่องไปจนถงึระดบัอุดมศกึษา จงึไดม้กีารออกแบบอาคารเรยีน หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร 
อุปกรณ์การเรยีนการสอนทีท่นัสมยัและเพยีงพอต่อการเรยีนการสอน มอีาจารยท์ีม่คีุณวุฒ ิวยัวุฒ ิ
และประสบการณ์เป็นคร ูทีม่คีุณภาพทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศตรงสาขาวชิาอยา่งเพยีงพอ มี
หลกัสตูรทีบ่รูณาการระหว่างหลกัสตูรของไทยคอืหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารและหลกัสตูร
นานาชาตจินเป็นหลกัสตูร Unified Bilingual Curriculum การเรยีนการสอนในโรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัรงัสติใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษควบคู่กนัไปตัง้แต่ระดบัอนุบาลเพื่อพฒันาเดก็ไทย
ใหม้ทีกัษะและความรูภ้าษาองักฤษเทยีบเท่าภาษาไทยทีเ่ป็นภาษาประจ าชาติ 

   โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติเป็นสถานศกึษาเอกชน ประเภทสามญัศกึษา 
สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ไดร้บัอนุญาต
ใหจ้ดัการศกึษาในระดบัอนุบาลถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ตัง้แต่วนัที ่11 มถุินายน 2547 เป็น
โปรแกรมภาษาองักฤษ ใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยจดัการเรยีนการ
สอนเป็นภาษาองักฤษไดทุ้กวชิา ยกเวน้วชิาภาษาไทยและวชิาสงัคมศกึษาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณแีละวฒันธรรมไทย 
 ในปีการศกึษา 2547 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ไดจ้ดัการเรยีนการสอน
ตัง้แต่ชัน้อนุบาล 1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มนีกัเรยีน 450 คน มคีรไูทย 32 คน ครตู่างชาต ิ14 คน 
 ในปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ไดเ้ปิดสอนระดบัชัน้    
มธัยมศกึษาตอนปลายเพิม่ โดยเริม่เปิดสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เป็นปีแรก 
 ในปีการศกึษา 2552 จดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล 1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
มนีกัเรยีน 883 คน มคีรไูทย 51 คน ครตู่างชาต ิ48 คน 

   ปจัจบุนัโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ตัง้อยูเ่ลขที ่52/347 ถนนพหลโยธนิต าบล
หลกัหก อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 12000 มพีืน้ทีแ่ยกจากมหาวทิยาลยัรงัสติประมาณ 41 ไร ่
ประกอบดว้ย อาคารเรยีน และอาคารบรกิาร 6 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารบรหิาร 4 ชัน้ อาคารอนุบาล    
2 ชัน้ อาคารประถม 4 ชัน้ อาคารมธัยม 4 ชัน้ อาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้และอาคารหอพกั 4 ชัน้  
มหีอ้งเรยีนทัง้สิน้ 71 หอ้งเรยีน    
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 ในการจดัการเรยีนการสอนในระบบทวภิาษาของโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ
นัน้ ใชห้ลกัสตูรแบบองคร์วมตัง้แต่เริม่ตน้ โรงเรยีนมมีาตรฐานระดบันานาชาตแิต่ยงัคงธ ารงรกัษา
ความเป็นไทยของหลกัสตูรไว ้โรงเรยีนเป็นสถาบนัการเรยีนรูต่้อเนื่องตลอดชวีติเพือ่ใหบ้รรลุถงึ
เจตนารมณ์ทีว่่า “โรงเรยีนสาธติทวภิาษาเป็นตน้แบบสากลของสถานศกึษาในประเทศไทยและนานา 
ชาต”ิ ค าว่า สาธติ และทวภิาษา จะแสดงใหเ้หน็ความหมายโดยรวมทีป่รากฏในปรชัญาจุดมุง่หมาย 
พนัธกจิ วธิกีารด าเนินงานรวมทัง้กลไกวดัความส าเรจ็และการทบทวนสถานภาพของสถาบนั    

 สาธติ หมายถงึ การวจิยัและพฒันาอย่างมริูจ้บ ซึง่ไมเ่หมอืนความหมายดัง้เดมิทีเ่ชื่อกนั
ว่า สาธติเป็นโรงเรยีนทีเ่ป็นแบบอยา่ง เป็นหอ้งทดลองทางศกึษาศาสตรแ์สดงไวใ้หเ้หน็จรงิเพื่อให้
บุคคลอื่นไดม้าด ูแต่สาธติในทีน่ี้เป็นแหล่งวจิยัและพฒันาทางการศกึษาอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติเพือ่
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวแ้ละยงัเป็นหอ้งปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาทีค่ ้าจุนโดยมหาวทิยาลยัรงัสติ 
ทัง้สาธติและมหาวทิยาลยัรงัสติรว่มมอืกนัเพื่อกา้วไปใหบ้รรลุเป้าหมาย การพฒันาก าลงัคนคุณภาพ
เพื่อชาตบิา้นเมอืง ทัง้นี้คณะศกึษาศาสตรข์องมหาวทิยาลยัรงัสติยงัไดบุ้กเบกิงานวจิยัและพฒันา
รว่มกบัโรงเรยีนเพื่อประโยชน์ของทัง้สองฝา่ย   

 ค าว่า ทวภิาษา มใิช่หมายความว่าสองภาษาเท่านัน้ แต่หมายความว่านกัเรยีนจะตอ้งมี
ความคล่องตวัทัง้สองภาษา ตอ้งไดร้บัการพฒันาสมรรถภาพและความช านาญในการคดิ การพดู 
การอ่าน การวเิคราะหแ์ละการสื่อสารทัง้สองภาษาไดอ้ย่างฉบัไว มใิช่เป็นเพยีงการแปล มใิช่การคดิ
เป็นไทยแลว้แปลเป็นภาษาองักฤษหรอืเขยีนเป็นไทยแลว้แปลเป็นภาษาองักฤษหรอืท าในลกัษณะ
กลบักนั ซึง่โรงเรยีนตอ้งการปลกูฝงัใหน้กัเรยีนทุกคนใชภ้าษาทัง้สองไดด้พีอๆ กนั โรงเรยีนสาธติ
แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติตอ้งการพฒันาภาษาต่างประเทศทีเ่ป็นภาษาสากลใหช้นชาตขิองตนมคีวาม 
สามารถและโรงเรยีนจะท าควบคู่ไปกบัการปลกูฝงัภาษาและวฒันธรรมของชาตตินเอง โดยทวภิาษา 
ในลกัษณะน้ีจะดทีีสุ่ดและเป็นมาตรการทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัประเทศที ่มุง่พฒันาการศกึษาใหเ้ป็น
นานาชาต ิซึง่โรงเรยีนไดมุ้ง่ด าเนินการวจิยัและพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้เพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายสงูสุดที่
ก าหนดไว ้คอื การเป็นผูน้ าระดบัสากลในการใชห้ลกัสตูรทวภิาษาแบบองคร์วม หรอื “World Class 
Leadership in Unified Bilingual Education” (เอกสารโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ.  
2547: 12-17) 
   หลกัการ 

 เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นไปตามนโยบายการจดัการศกึษาของประเทศ 
จงึก าหนดหลกัการของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เอกสารโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ.  2547: 12-17) ดงันี้ 

 1. เป็นการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาต ิมุง่เน้นความเป็นไทยควบคู่กบัความ
เป็นสากล 

 2. เป็นการศกึษาเพื่อปวงชน ทีป่ระชาชนทุกคนจะไดร้บัการศกึษาอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทยีมกนั โดยสงัคมมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
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  3. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาและเรยีนรูด้้วยตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติโดยถอืว่า
ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

  4. เป็นหลกัสตูรทีม่โีครงสรา้งยดืหยุ่นทัง้ดา้นสาระ เวลา และการจดัการเรยีนรู้ 
 5. เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัการศกึษาไดทุ้กรปูแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เทยีบโอนผลการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ 

 ปรชัญาโรงเรียน 
 คุณธรรม และปญัญาเป็นรตันะของนรชน(ธมฺมปญฺโญ นราน  รตน : The virtue and 

wisdom are invaluable gems of the noble man)                                                                        
  โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติยดึมัน่และมคีวามเชื่อว่าบุคคลทีม่คีุณธรรมและ
ปญัญาสามารถทีจ่ะพฒันาตนเอง สงัคมประเทศชาตใิหเ้จรญิรุง่เรอืง และประชาคมของประเทศจะ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข ดงันัน้ โรงเรยีนจงึมุง่มัน่ทีจ่ะอบรมสัง่สอนนกัเรยีนใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม
และปญัญาเพื่อทีจ่ะเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพทีด่ขีองประเทศสบืไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 วิสยัทศัน์   
  ผูน้ าทวภิาษาแบบองคร์วม (SBS; Shall be World-Class Leadership in Unified 

Bilingual Education in Thailand) 
 พนัธกิจ                                                                                                                        
  1. จดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริปูการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัใหเ้ตม็

ศกัยภาพ 
  2. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้างวชิาการโดยเน้นหนกัทางดา้น

วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยเีพื่อเป็นพืน้ฐานทีด่ขีองการท างานในอนาคตและจดัใหม้ี
หลกัสตูร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) และ International 
Baccalaureate (IB)   

 3. จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหน้กัเรยีนมปีระสบการณ์จรงิ โดยการทดลอง วจิยั     
ลงมอืปฏบิตัแิละท าไดจ้รงิ รวมถงึสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเครือ่งมอืในการสบืคน้หาความรู้ 
ไดเ้ป็นอย่างด ี

  4. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้เ้รยีนมทีกัษะทางภาษาต่างประเทศเพื่อกา้วไปสู่การเป็น
เยาวชนไทยในระดบัสากล 

 5. เสรมิสรา้ง ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมแบบไทยทีด่งีามและการใชช้วีติแบบ
พอเพยีงเพื่อใหด้ ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

   6. สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ เช่น ดนตร ีกฬีา ศลิปะ นาฏศลิป์เพื่อพฒันาบุคลกิภาพ 
สุขภาพ พลานามยัและคุณภาพชวีติทีด่ ี
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 วตัถปุระสงค ์
 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุง่พฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ เป็นคนด ี   

มปีญัญา คุณธรรม มคีวามเป็นไทย มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมคีวาม 
สุขจงึก าหนดจดุมุง่หมายซึง่ถอืเป็นมาตรฐานการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ดงัต่อไปนี้ 

    1. เหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิยัในตนเอง ปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรอืศาสนาทีน่บัถอื มคีุณธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

    2. มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน รกัการอ่าน รกัการเขยีนและรกัการคน้ควา้ 
    3. มคีวามรูอ้นัเป็นสากล รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงและความเจรญิก้าวหน้าทาง

วทิยาการ มทีกัษะและศกัยภาพในการจดัการ การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีปรบัวธิกีารคดิ 
วธิกีารท างานไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

    4. มทีกัษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ทกัษะ 
การคดิ การสรา้งปญัญา และทกัษะการด าเนินชวีติ 

    5. รกัการออกก าลงักาย ดแูลตนเองใหม้สีุขภาพและบุคลกิภาพทีด่ ี
     6. มปีระสทิธภิาพในการผลติและการบรโิภค มคี่านิยมเป็นผูผ้ลติมากกว่าเป็น
ผูบ้รโิภค 

    7. เขา้ใจในประวตัศิาสตรข์องชาตไิทย ภมูใิจในความเป็นไทย เป็นพลเมอืงด ี   
ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

     8. มจีติส านึกในการอนุรกัษ์ภาษาไทย ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีกฬีา ภูมปิญัญา
ไทย ทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

    9. รกัประเทศชาตแิละทอ้งถิน่ มุง่ท าประโยชน์ และสรา้งสิง่ทีด่งีามใหส้งัคม 
 คติพจน์ 

 “เรยีนด ีมวีนิยั ใฝห่าความรู ้เชดิชคูุณธรรม ชีน้ าสงัคม นิยมประชาธปิไตย” 
 คตพิจน์มไีวเ้พื่อใหคุ้ณครไูดต้ระหนกัถงึภาระหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งอบรมสัง่สอนนกัเรยีนเอาใจใส่
ต่อการเรยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงาน มคีวามตัง้ใจศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ มวีนิยัต่อ
ตนเอง และมวีนิยัในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น มคีุณธรรม จรยิธรรม เป็นผูน้ าสงัคมและมคีวามนิยมใน
ระบอบประชาธปิไตย 
 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติมคีวามเชื่อว่าถา้นักเรยีนไดร้บัการอบรมสัง่สอนตาม
คตพิจน์ดงักล่าว และไดน้ าไปปฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนั นกัเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติจะ
เป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพ สามารถจะพฒันาตนเอง ครอบครวั สงัคมและประเทศไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีตลอดจนสามารถท างานและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
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  เอกลกัษณ์ของโรงเรียน  
1.  เครือ่งหมายโรงเรยีน 
 

 
                                                         
                                   SBS   ยอ่มาจาก  Satit  Bilingual School 
 
 2. สปีระจ าโรงเรยีน 
    สแีสดและสนี ้าเงนิ    
    สแีสด  หมายถงึ  แสงสว่างของคุณความด ี แสงแห่งปญัญา และแสงแห่งความ
เจรญิรุ่งเรอืง  
    สนี ้าเงนิ  หมายถงึ  ความมัน่คง หนกัแน่น เป็นหลกัเป็นฐานยดึมัน่ในคุณธรรมและ
เป็นศูนยร์วมน ้าใจของชาวสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 3. ตน้ไมป้ระจ าโรงเรยีน  
    ตน้ทองกวาว เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง ผลดัใบ สงู 10-15 เมตร ดอกมสีแีสด 
ออกเป็นช่อตามกิง่ก้านและปลายกิง่ ออกดอกในเดอืน ธนัวาคม–มนีาคม  
 
 1.2 ข้อมลูบคุลากรในโรงเรียน 
    1.2.1 คณะบริหาร ในปจัจบุนั 
    1. ดร.อาทติย ์อุไรรตัน์           ประธานกรรมการ 
    2. อาจารยอ์ภริมณ อุไรรตัน์      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูจ้ดัการ                    
    3. ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.วภิาดา คุปตานนท ์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
                  4. นางสาวจริะวรรณ ศรสีุระ      ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ 
                  5. ดร.ปิยวล ีธนเศรษฐกร       ผูป้ระสานงานฝ่ายอนุบาลและประถมศกึษา 
                  6. ดร.มาเรค็ บุคมนัน์           ผูป้ระสานงานฝ่ายมธัยมศกึษา 
                  7. นางสาววไิลพร เนตรประสพสุข  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  
      8. นายพนัเลศิ ดอกแยม้          รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นทรพัยากรบุคคล  
  9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุดจติ สนัน่ไหว รองประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยพฒันาพืน้ที ่
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                  1.2.2  บคุลากร ในโรงเรยีน 
 

  ตาราง 1 แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท จ านวน (คน) 
ครไูทย 
ครตู่างชาต ิ
บุคลากรฝา่ยบรหิาร 

51 
48 
51 

รวม 150 
 

  ตาราง 2 แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามคุณวุฒ ิ
 

ประเภท ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 
ครไูทย 
ครตู่างชาต ิ
บุคลากรฝา่ยบรหิาร 

1 
4 
12 

23 
38 
29 

26 
5 
8 

1 
1 
2 

รวม 17 90 39 4 
 

ตาราง 3 แสดงจ านวนครแูยกตามระดบัชัน้ 
 

ประเภท อนุบาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
ครไูทย 
ครตู่างชาต ิ

14 
6 

21 
22 

16 
20 

รวม 20 43 36 
 

1.2.3 ข้อมลูนักเรียน จ าแนกตามชัน้ 
 

  ตาราง 4 แสดงจ านวนนกัเรยีนแยกตามชัน้ 
 

ชัน้ จ านวน 
อนุบาล 166  คน 
ช่วงชัน้ที ่1 ( ป.1-3 ) 190  คน 
ช่วงชัน้ที ่2 ( ป.4–6 ) 178  คน 
ช่วงชัน้ที ่3 ( ม.1-3 ) 169  คน 
ช่วงชัน้ที ่4 ( ม.4-6 ) 180  คน 

รวม  883  คน                                        

         
        ทีม่า: เอกสารโรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัรงัสติ. (2552).  ขอ้มลูบุคลากรและขอ้มลูนกัเรยีน. 
หน้า 16 
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           1.3 หลกัสตูรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต   
    โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติเป็นโรงเรยีนทวภิาษาโดยเน้นการสอนทัง้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษควบคู่กนัไปมุง่หวงัใหน้กัเรยีน มคีวามสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้
และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ มจีติส านึกทีด่งีามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิ
   หลกัสตูรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ เป็นหลกัสตูรทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2544 ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
     หลกัสตูรโรงเรยีนฉบบันี้จะใชจ้ดัการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนตามปีการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
   ปีการศกึษา 2547 ใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ในระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
   ปีการศกึษา 2548 ใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ในระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-2 
 ปีการศกึษา 2549 ใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ในระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 และหลกัสตูร International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE)   
   ปีการศกึษา 2550 ใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ในระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที1่-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-4   
 ปีการศกึษา 2551 ใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติในระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที1่-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที1่-5 และหลกัสตูร International Baccalaureate (IB)   
     ปีการศกึษา 2552 ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และมธัยมศกึษาปีที ่4 อยูใ่นระหว่าง
การปรบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544 เป็นหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร และจะเริม่ใชห้ลกัสตูรในปีการศกึษา 2553  
  โครงสร้างหลกัสตูร 
     โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติจดัการศกึษา 3 ระดบั ดงันี้ 
        1. ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 
        2. ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-ม.3 ) และ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE)   

      3. ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 ) และ International Baccalaureate (IB) 
  สาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร ประกอบดว้ย องคค์วามรู ้ทกัษะ หรอืกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละคุณลกัษณะหรอืค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรมของนกัเรยีน 8 กลุ่มสาระดงันี้ 
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        1. ภาษาไทย 
    2. คณติศาสตร ์
     3. วทิยาศาสตร ์
    4. สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
    5. สุขศกึษาและพลศกึษา 
    6. ศลิปะ  
    7. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
    8. ภาษาต่างประเทศ 
  รายวชิาของสาระการเรยีนรู ้แบ่งเป็น 3 กลุ่มดงันี้ 
   1. สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน คอื สาระการเรยีนรูว้ชิาพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีน
ทุกคนใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
   2. สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คอื สาระทีม่คีวามเขม้ขน้ใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกเรยีนตาม
ความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการและความแตกต่างระหว่างบุคคล   
   3. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถของ
ตนเองตามศกัยภาพ พฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบถว้นทุกดา้น ทัง้ร่างกาย สตปิญัญา 
อารมณ์และสงัคม และมุ่งหวงัใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรมจรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยัมจีติส านึกในการท า
ประโยชน์เพื่อสงัคม    
            การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) ตามหลกัสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 
                3.1 กจิกรรมแนะแนว จ านวน 1 คาบ/สปัดาห ์ 
     กจิกรรมแนะแนวเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ใหผู้เ้รยีนสามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน 
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ วุฒภิาวะทางอารมณ์ การเรยีนรูท้างพหุปญัญาและการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี
ซึง่ครผููส้อนทุกคน และครแูนะแนวท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาดา้นชวีติ การศกึษาต่อและการพฒันา
ตนเองสู่โลกอาชพีและการมงีานท า  
                3.2 กจิกรรมนักเรยีน (ชุมนุม/ชมรม) จ านวน 1 คาบ/สปัดาห ์เรยีนทุกวนัศุกร ์ 
คาบเรยีนสุดทา้ย                          
    กจิกรรมนกัเรยีนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตาม 
ศกัยภาพ มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัดิว้ยตนเอง โดยเน้นการท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม แบ่งออกเป็น      
2 ประเภท คอื  
        3.2.1 กจิกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนหรอืกจิกรรมพฒันา    
สาระการเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อสนองความสนใจของผูเ้รยีน พฒันาศกัยภาพการเรยีนรู ้  
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ทกัษะความสามารถพเิศษทีน่ าไปสู่ความเป็นเลศิ ประเมนิผลตามรปูแบบของกจิกรรมในแต่ละ
ชุมนุม  
        3.2.2 กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) จ านวน      
1 คาบ/สปัดาห ์เรยีนทุกวนัพุธ คาบเรยีนสุดทา้ย    
  กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารเีป็นกจิกรรมทีพ่ฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพเพื่อเป็น
พลเมอืงดขีองชาต ิโดยมุง่เน้นปลกูฝงัความเป็นระเบยีบวนิยั ซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามรกัสามคัคอียู่
รว่มกบัผูอ้ื่นได ้สอนโดยครปูระจ าชัน้ทีผ่่านการอบรมวชิาลกูเสอื-เนตรนารแีละจดัเขา้ค่ายกจิกรรม
ลกูเสอื-เนตรนาร ีจ านวน 1 ครัง้/ปีการศกึษา 
     3.3 กจิกรรมโฮมรมู ครปูระจ าชัน้ท าหน้าทีค่รโูฮมรมู ความหมายของโฮมรมู คอื วธิ ี
การจดักจิกรรมใหเ้กดิประโยชน์กบันกัเรยีนทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีนอย่างมแีผน มหีวัขอ้ทีก่ าหนดเพื่อช่วย
ใหน้กัเรยีนปรบัตนเองเขา้กบัผูอ้ื่นและสิง่แวดลอ้ม มชีวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข โดยมคีรู
ประจ าชัน้เป็นผูร้บัผดิชอบกจิกรรมโฮมรมูรว่มกบัหวัหน้างานแนะแนว โรงเรยีนจะใชเ้วลาในตอนเชา้
ช่วงก่อนเรยีนคาบแรกวนัละ 15 นาท ี   

       กระบวนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยผูส้อนมุง่เน้นให ้
    1. ผูเ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
      2. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยา่งจรงิจงั 
      3. ผูเ้รยีนตอ้งมสี่วนรว่มในกจิกรรมทีต่นเองถนดั 
      4. ผูเ้รยีนมคีวามรกั ความสามคัคแีละรว่มกจิกรรมอยา่งมคีวามสุข 

         การประเมินผล 
        1. ลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ไดแ้ก่ 
          1.1 ซื่อสตัย ์มรีะเบยีบวนิยัและตรงต่อเวลา 
          1.2 เป็นผูน้ า คดิอยา่งมเีหตุผลและสรา้งสรรค 

                    1.3 มกีริยิามารยาทแบบไทย รูจ้กักาลเทศะและด าเนินชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
 1.4 มคีวามรบัผดิชอบต่อตวัเองช่วยเหลอืสงัคม เหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 
 1.5 ใหค้วามเคารพและกตญัญตู่อบดิามารดา ครอูาจารยแ์ละผูม้พีระคุณ 
       2. เกณฑ ์เวลา การเขา้รว่มกจิกรรมและปฏบิตั ิ
 2.1 เขา้รว่มกจิกรรมอยา่งน้อย 80% 
 2.2 ผูเ้รยีนตอ้งผ่านจดุประสงคข์องแต่ละกจิกรรม 

       ผูป้ระเมินผล 
         ครทูีป่รกึษากจิกรรมมบีทบาทในการประเมนิผล ดงันี้ 

1.  ดแูลและพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 
2.  รายงานเวลาและพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรฒ 
3.  ศกึษา ตดิตาม และพฒันาผูเ้รยีนในกรณีทีผู่เ้รยีนไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
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ตาราง 5 แสดงการจดัเวลาเรยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 
  

 

กจิกรรม 
มธัยมศกึษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 
กจิกรรมนกัเรยีน  
    - ชุมนุม/ชมรม 40 40 40 
    - ลกูเสอื-เนตรนาร/ีบ าเพญ็ประโยชน์ 40 40 40 

รวม 120 120 120 
 

            ทีม่า: โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ. (2547).  การจดัเวลาเรยีน. หน้า 25 
 

 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 มโีครงสรา้งของกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 2 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว และกจิกรรมนกัเรยีน ดงันี้ 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 120 ชัว่โมง/ปีการศกึษา 
    1. กจิกรรมแนะแนว  จ านวน 40 ชัว่โมง   
   2. กจิกรรมนกัเรยีน ประกอบดว้ย 
      - ชมรม/ชุมนุม จ านวน 40 ชัว่โมง  
    -  กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร/ีบ าเพญ็ประโยชน์ จ านวน 40 ชัว่โมง  
 
2. กิจกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต  
 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ไดจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยใชห้ลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศใชเ้ป็นหลกัสตูร
แกนกลาง จงึมสี่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 โรงเรยีน
จงึจดัโครงสรา้งการบรหิารงานระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และปรบัโครงสรา้งของกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนและเริม่ใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ในปีการศกึษา 2553 โดยจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ มกีระบวนการจดัดว้ยรปูแบบ และวธิกีารทีห่ลากหลายในการ
พฒันาผูเ้รยีนตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจ เพื่อพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดย
ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์จากการปฏบิตัจิรงิ สามารถน าไป ใชใ้นการด ารงชวีติ ดว้ยการปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข ประกอบดว้ยกจิกรรม        
3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์    
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 2.1 การบริหารงานระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
        โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มกีารบรหิารงานโดยแบ่งโครงสรา้งของ       
การบรหิารงานระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
       

  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 โครงสรา้งการบรหิารงานระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 
        ทีม่า: โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ. (2552). หน้า 30 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝ่ายวชิาการ 

 หวัหน้ากลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 ครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 

งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  
  
 

งานกจิกรรมนอกหลกัสตูร 
  
 
  
  

 
 
 
 

งานทะเบยีนและวดัผล 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
- กจิกรรมชุมนุม 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์  
 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมรกัษาดนิแดน 
- กจิกรรมชุมนุม 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์  
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 2.2  โครงสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ดงัแสดงในตารางที6่ 

 

   ตาราง 6 แสดงโครงสรา้งหลกัสตูรกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
               พุทธศกัราช 2551   
   
  

 

กจิกรรม 
มธัยมศกึษาตอนต้น ( ม.1-ม.3) 

 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 
กจิกรรมแนะแนว 20 20 
กจิกรรมนกัเรยีน 
    - กจิกรรมชุมนุม/ชมรม 

20 20 

    - กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี  20 20 

กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 45  ชัว่โมง (15 ชัว่โมง/ ปี ) 

รวม 120 120 
 
       ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร. (2552).  แนวการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551. หน้า 35 
 

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดโครงสรา้งเวลาใน
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ปีละ 120 ชัว่โมงเป็นเวลาส าหรบัปฏบิตัิ
กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนักเรยีน (กจิกรรมชุมนุม/ กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร)ี และกจิกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์ ส าหรบักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์สถานศกึษาจดัเวลาให้
ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรม รวม 3 ปี จ านวน 45 ชัว่โมง   
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีโ่รงเรยีนด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
ศกึษาธกิารตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 แบ่งตามลกัษณะของกจิกรรม ดงันี้ คอื 
 1. กิจกรรมนักเรียน ประกอบดว้ย 
    1.1 กิจกรรมนักเรียน ชุมนุม /ชมรม 
     การจดักจิกรรมชุมนุม/ชมรมของโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ครผููส้อนเป็น 
ผูก้ าหนดกจิกรรม (ชุมนุม) ตามทีค่รเูหน็สมควรและมคีวามถนดั แลว้จงึประกาศใหน้กัเรยีนเลอืก
กจิกรรม นกัเรยีนทุกคนตอ้งเลอืกตามชุมนุมทีค่รกู าหนด ครทูีป่รกึษาบางคนไม่มกีจิกรรมให้
นกัเรยีนเลอืกหรอืไม่จดักจิกรรม ซึง่ในแต่ละปีการศกึษา จะมกีจิกรรมชุมนุมบงัคบัเลอืกทัง้สิน้  
ต่อมาปีการศกึษา 2553 ไดพ้ฒันาระบบการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยจดักจิกรรมตามความ
ตอ้งการของนกัเรยีนมากขึน้ ใหน้กัเรยีนจดัตัง้ชุมนุมไดเ้องและหาครทูีป่รกึษาหรอืผูป้กครอง 
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นกัเรยีนเป็นทีป่รกึษาชุมนุมได ้โดยกระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาจดักจิกรรม
ชุมนุมตามลกัษณะกจิกรรม ดงัต่อไปนี้   
 1) กจิกรรมส่งเสรมิ สนับสนุนการเรยีนตามกลุ่มสาระวชิา เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ส่งเสรมิ 
ความรู ้ความเขา้ใจดา้นวชิาการในรายวชิาต่างๆทัง้ในหอ้งเรยีนและเสรมิบทเรยีนดา้น การคดิ 
วเิคราะห ์เพื่อใหเ้กดิทกัษะ ประสบการณ์ทัง้วชิาการและวชิาชพีตามศกัยภาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
และคุณค่าในชวีติประจ าวนั เช่น ชุมนุมวชิาการทีจ่ดัตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่ม    
  2) กจิกรรมตามความถนดั ความสนใจของผูเ้รยีน (ชุมนุม/ชมรม) ผูศ้กึษาไดแ้บ่ง
กจิกรรมชุมนุมของโรงเรยีน ออกเป็น 5 ประเภท คอื 
    2.1 กจิกรรมชุมนุมทีส่่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
เพื่อใหส้มาชกิเกดิความภูมใิจในความเป็นไทยอนัม ีชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ตระหนกัถงึ
ความส าคญัและความเป็นมาของชาตไิทย และมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ ศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม  
ของชาต ิมคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์       

 2.2 กจิกรรมชุมนุมทีส่่งเสรมิสุขภาพ บุคลกิภาพทางดา้นร่างกายและจติใจ   
ทีด่มีุง่สรา้งเสรมินิสยัการท าประโยชน์เพื่อสงัคม รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง ปลกูฝงัคุณลกัษณะทีเ่อือ้
ประโยชน์ต่อการท าประโยชน์เพื่อสงัคม และสามารถน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัได้   

  2.3 กจิกรรมชุมนุมทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหน้กัเรยีน
ตระหนกัถงึการอนุรกัษ์และสิง่แวดลอ้มโลก รูจ้กัแลกเปลีย่นและเสรมิสรา้งความรู ้ความคดิ 
ประสบการณ์ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การช่วยเหลอืหรอืใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมของ
องคก์รภายในและภายนอกโรงเรยีนทางดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 2.4 กจิกรรมชุมนุมทีส่่งเสรมิการพฒันาสงัคม ความมมีนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่นเพื่อใหน้กัเรยีนมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมจีติสาธารณะ ความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีรบัฟงั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในระบอบประชาธปิไตยไดอ้ย่างมคีวามสุข   

  2.5 กจิกรรมชุมนุมทีส่่งเสรมิการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาสงัคมและ
จติใจ เป็นกจิกรรมทีมุ่่งสรา้งเสรมิการประกอบอาชพี ส่งเสรมิประสบการณ์การใชเ้วลาว่างทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม   
 1.2  กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี  
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 28-32) ก าหนดใหก้จิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีเป็น“กจิกรรม
นกัเรยีน” ทีถ่อืว่าเป็นกจิกรรมบงัคบัใหน้กัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ทุกคนต้องเขา้รว่ม
กจิกรรมเพื่อพฒันาบุคลกิภาพและอุปนิสยัของนกัเรยีน ใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถหลายดา้น
ตามความสามารถของตนเอง 

 หลกัการ  
1.  มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางจติใจ จงรกัภกัดต่ีอศาสนาทีต่นเคารพนบัถอื และพงึ

ปฏบิตัศิาสนกจิดว้ยความจรงิใจ 
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2.  จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาตขิองตนพรอ้มดว้ยการส่งเสรมิและ
สนับสนุนสนัตสิุขและสนัตภิาพ ความเขา้ใจทีด่ซีึง่กนัและกนั ความรว่มมอืซึ่งกนัและกนั นบัแต่ระดบั
ทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ

3.  เขา้รว่มในการพฒันาสงัคม  ยอมรบั และใหค้วามเคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีอง
ผูอ้ื่นและเพื่อนมนุษยท์ุกคนรวมทัง้การยอมรบัและใหค้วามเคารพในความถูกตอ้งและความเป็น
ธรรมต่อธรรมชาตแิละสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 

4.  มคีวามรบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
5.  ลกูเสอื เนตรนารทีุกคนตอ้งยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื ซึง่บญัญตัไิวใ้น

ภาษาของแต่ละประเทศตามความเหมาะสมกบัวฒันธรรมของตน 
 วตัถปุระสงค ์
      พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม

ลกูเสอืเพื่อพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปิญัญา จติใจ และศลีธรรมใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวาม
รบัผดิชอบและช่วยสรา้งสรรคส์งัคม ใหเ้กดิความสามคัคแีละมคีวามเจรญิก้าวหน้า ทัง้นี้เพื่อความ 
สงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาตติามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

1.  ใหม้นิีสยัในการสงัเกต จดจ า เชื่อฟงัและพึง่ตนเอง  
2.  ใหม้คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มรีะเบยีบวนิยั และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
3.  ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4.  ใหรู้จ้กัท าการฝีมอืและฝึกฝนการท ากจิกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
5.  ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของ

ประเทศชาต ิ 
             ขอบข่าย 
 กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีเป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ปลกูฝงัระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑเ์พื่อการ
อยูร่ว่มกนั ใหรู้จ้กัการเสยีสละและบ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมและวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย ซึง่
การจดักจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิรวมทัง้ให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดหลกัสตูรเป็น  
4 ประเภท ดงันี้ 

1. ลกูเสอืส ารอง (Cub Scout)           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 
2. ลกูเสอืสามญั (Boy Scout) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 
3. ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ (Senior Scout)  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 
4. ลกูเสอืวสิามญั (Rover Scout) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 

 แนวการจดักิจกรรม  
 การจดักจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีมแีนวทางการจดักจิกรรมตามวธิกีารลกูเสอื    
(Scout Method) ซึง่มอีงคป์ระกอบ 7 ประการ คอื 
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1.  ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื (Scout promise and laws) ถอืเป็นหลกัเกณฑท์ี่
ลกูเสอืทุกคนใหค้ ามัน่สญัญาว่าจะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื  
 2. เรยีนรูจ้ากการกระท า (Learning by doing) ผูก้ ากบัฝึกอบรมใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
และเกดิความตระหนกักบัค าว่า “บรกิาร” (Server) คอื การใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูอ้ื่น แก่ส่วนรวม 
ซึง่จดัว่าเป็นการเรยีนรูด้ว้ยการกระท าถอืว่าส าคญัมาก แหล่งหรอืโอกาสทีน่กัเรยีนจะเรยีนรูน้ัน้ควร
เริม่จากสิง่ทีใ่กลต้วั ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนท างานในบา้น ท าประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ต่อหอ้งเรยีน ต่อ
โรงเรยีน ต่อชุมชน 

  3. ระบบหมูห่รอืกลุ่มยอ่ย (Patrol system) 
  ในการฝึกอบรมลกูเสอืมกีารแบ่งลกูเสอื-เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ ออกเป็นกองแต่ละ 

กองแบ่งออกเป็นหมู ่หมูล่กูเสอืเป็นหน่วยส าคญัในการด าเนินงานของลกูเสอืไมว่่าส าหรบัการงาน
หรอืการเล่น และไมว่่าจะเป็นเรือ่งวนิยัหรอืหน้าทีผู่ก้ ากบัจะเป็นเพยีงผูแ้นะน า สัง่สอน ฝึกอบรมให้
นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบทลีะน้อย แลว้เพิม่ความรบัผดิชอบใหม้ากขึน้ตามล าดบัของการฝึกใหรู้จ้กั
ปกครองตนเองจนเป็นลกัษณะนิสยัประจ าตวั เพื่อใหม้คีวามสามารถพึง่ตนเองได ้เป็นผูน้ าและเป็น 
ผูใ้หค้วามรว่มมอืทีด่ ี  

  อบรมเรือ่ง ความรบัผดิชอบโดยการแต่งตัง้นายหมูแ่ละรองนายหมูใ่หม้หีน้าที่ในการ
รบัผดิชอบบงัคบับญัชาหมู่ซึง่เป็นเรือ่งของนายหมู่ทีจ่ะตอ้งควบคุมและพฒันาคุณลกัษณะของลกูหมู่
ของเขาแต่ละคนโดยมรีองนายหมูเ่ป็นผูช้่วย นายหมูจ่ะมบีทบาทส าคญัยิง่ในการด าเนินงานตาม
ระบบหมู ่คอื การมอบหมายงานและหน้าทีใ่หน้กัเรยีนท า ผูก้ ากบัลกูเสอืท าหน้าทีฝึ่กอบรมลกูเสอื  
นายหมู่มหีน้าทีว่างแผนปฏบิตักิจิกรรมของหมู ่ทัง้การไปอยูค่่ายพกัแรม โดยมรีองนายหมูเ่ป็นผูช้่วย
และผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นผูใ้หค้ าแนะน า นอกจากนัน้ผูก้ ากบัและนายหมูย่งัมาประชุมพรอ้มกนัเป็นครัง้
คราว ในทีป่ระชุมนายหมู ่(Court of Honour) หน้าทีส่ าคญัของทีป่ระชุมนายหมู่ คอื การดแูลรกัษา
มาตรฐานความประพฤตแิละการปฏบิตังิานของลกูเสอืในหมู่ของตน  
  4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั ฝึกใหม้คีวามเป็นหน่ึงเดยีวในการเป็นสมาชกิลกูเสอื 
เนตรนารดีว้ยการใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั ไดแ้ก่ เครือ่งแบบ เครือ่งหมาย การท าความเคารพ รหสั    
ค าปฏญิาณ กฎ คตพิจน์ ค าขวญั ธง เป็นตน้ วธินีี้จะช่วยใหผู้เ้รยีนตระหนกัและภาคภมูใิจในการ
เป็นสมาชกิขององคก์ารลกูเสอืแห่งโลก 

5. การศกึษาธรรมชาต ิคอื สิง่ส าคญัในกจิกรรมลกูเสอื ธรรมชาตติามชนบท ป่าเขา 
ปา่ละเมาะ และพุ่มไม ้เป็นการท ากจิกรรมกบัธรรมชาต ิการปีนเขา ตัง้ค่ายพกัแรมตามกฎระเบยีบ
อยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ต่อปีการศกึษา  

6.  ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม กจิกรรมต่างๆทีจ่ดัใหเ้ดก็ท ามคีวามก้าวหน้า
และดงึดดูใจ สรา้งใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ อยากทีจ่ะท าและวุตถุประสงคใ์นการจดัสมัพนัธก์บัความ
หลากหลายในการพฒันาตนเอง เกมการเล่นทีส่นุกสนาน การแข่งขนัดงึดดูใจและเป็นการจงูใจทีด่ ี
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7. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ ผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นผูใ้หค้ าแนะน า ชีแ้นะแนวทางทีถู่กต้อง
ใหแ้ก่เดก็เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการทีจ่ะตดัสนิใจกระท าสิง่ใดลงไป จงึเป็นการรว่มมอืกนัทัง้สอง
ฝา่ย 

    เง่ือนไข   
1.  เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีตามหลกัสตูรในแต่ละระดบัชัน้ 

สถานศกึษาจดัเวลาไดต้ามความเหมาะสม 
2.  การจดักจิกรรม 

                     การจดักจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีตามหลกัสตูรควรจดัใหม้กีารเปิดประชุมกอง 
ทุกครัง้ เพื่อเป็นการฝึกความมรีะเบยีบวนิัยในตนเองโดยปฏบิตัติามขัน้ตอนดงันี้ 
                     พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
                         เกมหรอืเพลง 

เรยีนตามหลกัสตูร 
การเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

    พธิปิีด (นดัหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลกิ) 
กจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรม 

 การเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม มวีตัถุประสงคเ์พื่อฝึกใหล้กูเสอืมคีวามอดทน อยูใ่น
ระเบยีบวนิยั รูจ้กัช่วยตนเอง รูจ้กัอยูแ่ละท างานรว่มกบัผูอ้ื่นตลอดจนเรยีนวชิาลกูเสอืเพิม่เตมิ 
ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืจ าเป็นตอ้งวางแผนน าลกูเสอืไปเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมปีหนึ่งไม่น้อย
กว่า 1 ครัง้ และอยูค่่ายพกัแรมอย่างน้อย 1 คนื 
 กจิกรรมพธิกีาร เช่น พธิเีขา้ประจ ากอง พธิทีบทวนค าปฏญิาณและสวนสนาม พธิถีวาย
ราชสดุด ีพธิปีระดบัเครือ่งหมายต่างๆ เป็นตน้ 
 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ควรส่งเสรมิการจดักจิกรรมใหล้กูเสอืไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ตาม
อุดมการณ์ของลกูเสอื 
 ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื ผ่านการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ ในแต่ละ
ประเภท จดัใหม้กีารจดัตัง้กลุ่มหรอืกองลกูเสอืตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
 การวดัผลประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี 
 การวดัผลและประเมนิผลกจิกรรมลกูเสอืม ี2 กจิกรรม  คอื 

1.  กจิกรรมบงัคบั เป็นการวดัผลและประเมนิผลเพื่อใหล้กูเสอื–เนตรนารสีามญั      
รุน่ใหญ่ จบหลกัสตูรโดยการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและผ่านการประเมนิผลตามเกณฑท์ี่
สถานศกึษาก าหนดและมกีารวดัผลตลอดภาคเรยีนโดยการ 
  1.1 สงัเกต 
     1.1.1 ความสนใจ 
  1.1.2 การเขา้รว่มกจิกรรม 
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1.2 ซกัถาม 
1.3 การทดสอบทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

 2. วชิาพเิศษ เป็นการวดัและประเมนิผลในแต่ละวชิาโดยการทดสอบทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตัแิละใชเ้กณฑก์ารประเมนิผล ดงันี้ 

2.1 ผ่าน (ผ)                                                                                                             
2.2 ไมผ่่าน (มผ)  

 ก าหนดการเข้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เขา้กจิกรรมทุกวนัพุธ คาบเรยีนที ่7 

 การวดัผลประเมินผล ประเมนิผลเป็นรายปีโดยพจิารณาจาก 
1.  เวลาเรยีนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรยีนตลอดทัง้ปีการศกึษาและใหค้วามรว่มมอื

ในการด าเนินกจิกรรม    
2.  การสอบทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิ

        3.  ผูผ้่านการประเมนิจะไดผ้ลการเรยีน “ผ” ถา้ไมผ่่านการประเมนิจะไดผ้ลการเรยีน 
“มผ”    

       4. ผูบ้งัคบับญัชาประจ ากองเป็นผูป้ระเมนิผลการเรยีน เสนอต่อหวัหน้าระดบัลงนาม 
และน าเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนเพื่ออนุมตัผิลการเรยีน ทัง้นี้การด าเนินการประเมนิผลใหเ้สรจ็สิน้
ในสปัดาหส์ุดทา้ยของการเรยีนหรอืก่อนสอบปลายปี 

 การด าเนินการซ่อมเสริม 
 ลกูเสอื-เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ ทีไ่ดผ้ลการเรยีน “มผ” ใหห้วัหน้าระดบันัน้ๆ ด าเนิน 

การซ่อมเสรมิ เวน้แต่มเีหตุทีไ่มส่ามารถด าเนินการได ้หวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นผูพ้จิารณา 
 2. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

     สุภาพ จดัละ (2553: ออนไลน์) กล่าวว่า กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ตาม
หลกัสตูร 2551 ถอืว่าเป็นเรื่องใหม่ คอื ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละ
เตม็ตามศกัยภาพ โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมองเน้นความรู ้
คุณธรรม จรยิธรรม ใหผู้เ้รยีนสามารถคดิสรา้งสรรค ์ออกแบบกจิกรรมใหห้ลากหลายในรปูแบบ
ลกัษณะจติอาสา สามารถจดัไดท้ัง้เป็นกจิกรรมภายในโรงเรยีนและกจิกรรมภายนอกโรงเรยีนขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของกจิกรรม กล่าวคอื จดักจิกรรมในลกัษณะบรูณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
กจิกรรมลกัษณะโครงการ โครงงาน กจิกรรม โดยจดักจิกรรมรว่มกบัองคก์รอื่น หรอืรว่มกบัหน่วย 
งานอื่นทีเ่ขา้มาจดัในโรงเรยีนและรว่มกบัหน่วยงานอื่นทีจ่ดักจิกรรมนอกโรงเรยีนกไ็ดส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 54) 
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 วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อใหผู้เ้รยีนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน สงัคมและ
ประเทศชาต ิ
 2. เพื่อใหผู้เ้รยีนออกแบบการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์อย่าง
สรา้งสรรคต์ามความถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร 
 3. เพื่อใหผู้เ้รยีนพฒันาศกัยภาพในการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 4. เพื่อใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์จนเกดิคุณธรรม 
จรยิธรรมตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 5. เพื่อใหผู้เ้รยีนมจีติสาธารณะและใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

 ขอบข่าย  
 เป็นกระบวนการจดักจิกรรมในลกัษณะกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และกจิกรรม 
จติอาสาโดยผูเ้รยีนด าเนินการดว้ยตนเองในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ  
ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคม มจีติอาสาและจติสาธารณะ 
 แนวการจดั 
 การจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เน้นใหผู้เ้รยีนรว่มกบัส ารวจและ
วเิคราะหส์ภาพปญัหา รว่มกนัออกแบบการจดักจิกรรม วางแผนการจดักจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรมตาม
แผน รว่มสรุปและประเมนิผลการจดักจิกรรม รว่มรายงานผล พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่
ผลการจดักจิกรรม 
 การจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์สามารถเลอืกจดักจิกรรมหรอืเขา้รว่ม
กจิกรรมไดท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ดงันี้ 
    1. จดักจิกรรมในลกัษณะบรูณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และประสบการณ์
ของผูเ้รยีนเอง โดยผูเ้รยีนสามารถจดักจิกรรมตามองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์
ซึง่สามารถจดักจิกรรมไดด้งันี้ 
    1.1 จดักจิกรรมภายในโรงเรยีน 
    1.2 จดักจิกรรมภายนอกโรงเรยีน 
    2. จดักจิกรรมลกัษณะโครงการ โครงงาน หรอืกจิกรรม หมายถงึ กจิกรรมทีผู่เ้รยีน
น าเสนอการจดักจิกรรมต่อโรงเรยีนเพื่อขอความเหน็ชอบในการจดัท าโครงการ โครงงาน หรอื
กจิกรรม ซึง่มรีะยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดทีช่ดัเจน โดยสามารถจดักจิกรรมไดด้งันี้ 
    2.1 จดักจิกรรมภายในโรงเรยีน  
    2.2 จดักจิกรรมนอกโรงเรยีน 
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    3. จดักจิกรรมรว่มกบัองคก์รอื่น หมายถงึ กจิกรรมทีผู่เ้รยีนอาสาสมคัรเขา้รว่ม
กจิกรรมกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นๆ ทีจ่ดักจิกรรมในลกัษณะเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
โดยผูเ้รยีนสามารถเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมไดด้งันี้ 
     3.1 รว่มกบัหน่วยงานอื่นทีเ่ขา้มาจดักจิกรรมในโรงเรยีน 
    3.2 รว่มกบัหน่วยงานอื่นทีจ่ดักจิกรรมนอกโรงเรยีน  
               เง่ือนไข 
 เวลาเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคเรยีน/ปี โดยขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการของสถานศกึษา ใหผู้เ้รยีนเป็นผูจ้ดักจิกรรม 
ดว้ยตนเองทุกขัน้ตอนและต่อเนื่อง โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษากจิกรรม ผูเ้รยีนจะจดักจิกรรมหรอืแสดง
พฤตกิรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ในเวลาสถานที ่หรอืรปูแบบของกจิกรรมใดกไ็ดโ้ดยค านึง 
ถงึความเหมาะสมตามบรบิทของแต่ละสถานศกึษาและขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการของสถานศกึษา 
ผูเ้รยีนจะจดักจิกรรมหรอืแสดงพฤตกิรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ในเวลาสถานที ่หรอืรปู 
แบบของกจิกรรมใดกไ็ด ้โดยค านึงถงึความเหมาะสมตามบรบิทของแต่ละสถานศกึษาและขึน้อยูก่บั
การบรหิารจดัการของสถานศกึษา 
                การประเมินผลกิจกรรม 
 การประเมนิผลกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้รยีนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรม
ใหค้รบตามเวลาในโครงสรา้งของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 คอื 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม 45 ชัว่โมง (15 ชัว่โมง/ ปี) 
        ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเวลา ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน/
ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 

  ไมผ่่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมครบไมต่ามเวลาปฏบิตักิจิกรรมหรอืมผีลงาน/
ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 ในกรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่่าน ครทูีป่รกึษาตอ้งใหผู้เ้รยีนซ่อมเสรมิการท ากจิกรรมใหค้รบ
ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดในโครงสรา้งของหลกัสตูร  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 การด าเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
มขีัน้ตอนการจดัดงันี้ 

1.  ประชุมชีแ้จงคณะคร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง เพื่อสรา้งความเขา้ใจ  
2.  ส ารวจขอ้มลูความพรอ้ม ปญัหา และความตอ้งการของสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ 

ผูเ้รยีน 
3.  วางแผนรว่มกนัจดัท าแผนงานและโครงการ 
4.  ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด 
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5.  ก ากบั ตดิตาม นิเทศ ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
6.  สรปุ/รายงานผลการปฏบิตังิาน 

 การวดัและประเมินผล 
1.  นกัเรยีนตอ้งผ่านจดุประสงคข์องกจิกรรมทุกจดุประสงค์ 
2. นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 

 3. ผลการตดัสนิ “ผ” และ “มผ” ถา้นกัเรยีนไมผ่่านจดุประสงคข์องกจิกรรมนกัเรยีน
ตอ้งด าเนินการซ่อมเสรมิ จงึจะสามารถจบหลกัสตูรได ้ส่วนกจิกรรมนอกหลกัสตูรไม่ตดัสนิผลการ
เรยีน 
 ตวัอย่าง การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 15 กจิกรรม ทีผู่ศ้กึษาไดด้ าเนินการจดักจิกรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ มดีงันี้ 
      1. กจิกรรมบรูณาการค่ายลกูเสอื เป็นกจิกรรมทีฝึ่กใหลู้กเสอื-เนตรนาร ีเป็นผูม้ ี
ระเบยีบวนิยั รูจ้กัเสยีสละเพื่อส่วนรวม ซึง่ผูส้อนไดจ้ดัการบรูณาการแบบสหวทิยาการ โดยน าสาระ
การเรยีนรูต่้างๆ มาเชื่อมโยงกนั ในการจดัค่ายลกูเสอื-เนตรนาร ีเพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา
ดว้ยตนเอง เป็นการสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่ ีมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
        2. กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง เป็นกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารทีีจ่ดัแบบทศันศกึษาเพื่อ
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง สามารถน าความรูจ้ากการเรยีนวชิาลกูเสอื-เนตร
นารมีาเชื่อมโยงและประยกุต์ ใชใ้นการปฏบิตัตินตามกฎของลกูเสอืได ้เช่น ฝึกการตรงต่อเวลา มา
ทนัเวลาทีก่ าหนด และรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั เป็นคนช่างสงัเกต และ
สามารถจดบนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ ได ้
         3. กจิกรรมปลกูจติส านึกความรูคู้่คุณธรรม เป็นกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารทีีบ่รูณา-
การกบักลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จดักจิกรรมรปูแบบค่ายพุทธบุตรขึน้เพื่อปลกูฝงั
ใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม สามารถพฒันาตนเองตามกระบวนการลกูเสอืในเรือ่งของ
ความมรีะเบยีบวนิัย ความอดทน และการเป็นผูน้ าทีด่ ีมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สามารถน าไป
ปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัและเป็นแบบอยา่งของเยาวชนทีม่คีุณภาพของสงัคมไทย  
     4. กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในวชิาลกูเสอื-เนตรนารทีุกสปัดาห ์
ซึง่บรูณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ทัง้ทกัษะการฟงั พดู อ่าน และเขยีน น ามาประยกุต ์
ใชใ้นรปูแบบของการจดักจิกรรมต่างๆ ไปสู่น้องๆ ดว้ยความสมคัรใจ เช่น การเล่านิทานประกอบ 
การเชดิหุ่น เพื่อฝึกความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในการท างานรว่มกนั แกป้ญัหา และช่วยเหลอืกนั 
ท าใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคร ูพี ่เพื่อน และน้อง  
  5. กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show เป็นกจิกรรมบรูณาการ 
ระหว่างกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยกีบัวชิาลกูเสอื-เนตรนาร ีระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อ
คน้หาตวัแทนนกัเรยีนเขา้รว่มประกวดในโครงการ “Heinz Junior Chef” และเพื่อฝึกนกัเรยีนใหม้ี
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กระบวนการท างานและการท างานเป็นกลุ่ม ใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ โดยมทีกัษะดา้นการประกอบ
อาหาร ซึง่นกัเรยีนสามารถฝึกฝน เรยีนรู ้และปฏบิตัติามขัน้ตอนของการท าอาหารตามหลกั 

โภชนาการ สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปเชื่อมโยงใชใ้นกจิกรรมอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอืและประยกุต ์
ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
      6. กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ตามความสนใจของผูเ้รยีนใน
กลุ่มกจิกรรมนกัเรยีน คาบชมรม สปัดาหล์ะครัง้ โดยจดัรว่มกบัครบูรรณารกัษ์ เพื่อส่งเสรมิใหผู้ร้ว่ม
กจิกรรม มนิีสยัรกัการอ่าน ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เป็น
การกระตุน้ใหส้มาชกิไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการอ่านมากขึน้ 
       7. กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อเพิม่พนูและส่งเสรมิให้
เยาวชนไดป้ระพฤตตินในทางทีถู่กต้องตามลกัษณะเยาวชนคนด ี10 ขอ้ คอื 1) รกัษาความสะอาด
รา่งกาย บา้นเรอืนและชุมชน 2) มจีติส านึกและรว่มกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 3) มวีถิชีวีติประชาธปิไตย 
4) เป็นผูป้ระหยดั ออมและนิยมไทย 5) ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา 6) เป็นผูม้มีารยาทแบบไทย     
7) มวีนิยัจราจร 8) เขา้แถวเรยีงล าดบัก่อนหลงัในการเขา้รบับรกิาร 9) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของ
สถานศกึษา และ10) ไมข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิ ควบคู่กบัการพฒันาการเรยีนการสอน สรา้งเสรมิ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัใหไ้ดร้บัความรูค้วบคู่กบั
คุณธรรม สามารถมคีวามเป็นอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
                    8. กจิกรรมโยคะพาเพลนิ เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัดิว้ยตนเอง เป็นการ
ส่งเสรมิสุขภาพบุคลกิภาพทางดา้นร่างกายและจติใจ เน้นความสนุกสนาน ความสงบ (สมาธ)ิ ความ
สบาย (ผ่อนคลาย) และเสรมิวธิกีารหายใจ (ปราณ) แบบงา่ยๆ โดยผูส้อนเป็นผูก้ าหนดจดุประสงค์
การเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้และอุปกรณ์การฝึก การวดัและการประเมนิผล 
    9. กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี เป็นกจิกรรมชมรมทีส่่งเสรมิอาชพีแก่นกัเรยีนตาม
ความถนดัและความสนใจ เน้นการบูรณาการในกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลย ีเป็นการฝึกทกัษะ
งานอาชพีใหน้กัเรยีน สามารถสรา้งรายไดร้ะหว่างเรยีน และมนีิสยัรกัการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีใ่หส้ถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 
  10.กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เน้นใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึหวงแหนและมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดย 
เรยีนรูเ้ร ือ่ง การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และรว่มกนัปลกูตน้กลา้ปา่ชายเลน เพื่อใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าและ
ประโยชน์ของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและเกดิความภาคภมูใิจในผลงานทีไ่ดท้ ารว่มกนั 
                    11. กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน เป็นกจิกรรมทีส่มาชกิ 
จติอาสาของนกัเรยีนในโครงการ เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธร์ว่มรณรงคก์นั ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ
และทศันคตทิีด่ต่ีอดา้นการบรโิภค สู่เพื่อน นกัเรยีน และบุคคลในโรงเรยีน 
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  12. กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อพฒันาและเพิม่พนูภาวะ
ผูน้ า ทกัษะความรูค้วามสามารถในการด าเนินกจิกรรมในโรงเรยีนใหก้บัคณะกรรมการนกัเรยีน 
หวัหน้าหอ้ง ประธานชุมชนและชมรมต่างๆ เป็นการขยายแนวคดิ การมสี่วนรว่มของนกัเรยีนในการ
พฒันาสถาบนัดว้ยระบบสภานกัเรยีน ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดท้ างานดว้ยความเสยีสละ มคีวาม
รบัผดิชอบ รูส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระการท างานของกลุ่มบรหิารงานบุคคล เป็น
ก าลงัส าคญัในการดแูลน้องๆ ในโรงเรยีนและเป็นแบบอยา่งทีด่สี าหรบัรุ่นน้องต่อไป   
     13. กจิกรรมสองวยัสานใยรกั เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความรกั ความเกือ้กูลระหว่าง
เดก็ เยาวชนและผูส้งูอายุ เป็นการปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนรุน่ใหม ่มจีติส านึกในการเคารพรกั 
ดแูลเอาใจใส่ และใหเ้กยีรตผิูส้งูอาย ุตลอดจนนกัเรยีนไดท้ ากจิกรรมและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อตนเอง
และสงัคม 
     14. กจิกรรมสาธติปลอดภยั ไรล้กูน ้ายงุลาย เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัเรยีนรูจ้กัการ
ป้องกนัตนจากโรคไขเ้ลอืดออก โดยก าจดัและท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายภายในโรงเรยีน เป็น
การปลกูจติส านึกและจติอาสาของนกัเรยีน ใหม้สี่วนรว่มในการท ากจิกรรมรว่มกนั ด าเนินงานก าจดั
ลกูน ้ายงุลายจนเป็นกจิกรรมต่อเนื่องทัง้ทีบ่า้น โรงเรยีนและชุมชน  
  15. กจิกรรมปนัน ้าใจใหน้้อง เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ เพื่อปลกูฝงัความมนี ้าใจ เอือ้เฟ้ือ 
เผื่อแผ่ ช่วยกนัรบับรจิาคหนงัสอื เสือ้ผา้ สิง่ของ และของเล่นแบ่งปนัใหน้้องทีด่อ้ยโอกาส เช่น 
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรยีนขยายโอกาส หรอืโรงเรยีนขนาดเลก็ เป็นกจิกรรมทีเ่ปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนแต่ละคนหรอืรวมกนัเป็นกลุ่มไดเ้สนอโครงการจติอาสาสาธารณประโยชน์และ
ด าเนินงานรว่มกนั ฝึกความรบัผดิชอบและเสยีสละต่อสงัคม   
   กล่าวโดยสรุป หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดสาระการ
เรยีนรูใ้นแต่ละกลุ่มไวเ้ฉพาะส่วนทีจ่ าเป็นในการพฒันาผูเ้รยีนทุกคน ผูส้อนสามารถยดืหยุน่กจิกรรม 
ไดต้ามสถานการณ์และโอกาสทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ ตามความถนดั ความสามารถและ
ความสนใจของผูเ้รยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

 2.3 มาตรฐานการศึกษา 
              การด าเนินงานตามระบบต่างๆ ในโรงเรยีนและระบบการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
เป็นการด าเนินงาน เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานซึง่มาตรฐานการศกึษาเป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะ
คุณภาพทีพ่งึประสงคแ์ละที่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในโรงเรยีน เพื่อใชเ้ป็นหลกัเทยีบเคยีงในการส่งเสรมิ 
ก ากบั ดแูล ตรวจสอบโดยคณะกรรมการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (2553: 5) ไดพ้ฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อใช ้เป็นกรอบใน
การประเมนิคุณภาพภายนอกและเป็นแนวทางใหห้น่วยงานและสถานศกึษามุง่พฒันา การจดัการ
ศกึษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เพิม่ขึน้ โดยศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารเกีย่วกบั
ปรชัญาการศกึษาไทย วสิยัทศัน์ การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ลกัษณะของคนไทยและคนไทยที่
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พงึประสงค ์เป้าหมายและแนวทางในการจดัการศกึษา มาตรฐานการศกึษาของหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 แผนการศกึษาแห่ง 
ชาตพิุทธศกัราช 2535 แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัที ่8 รวมทัง้หลกัการและจดุมุง่หมายตาม
หลกัสตูรของแต่ละระดบัการศกึษาแลว้สงัเคราะหจ์ดัท าเป็นร่างมาตรฐานการศกึษาเพื่อใหบ้รรลุตาม 
เป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2545 
     ผูศ้กึษาไดศ้กึษาจากเอกสารมาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชีใ้นการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รอบที ่2 (พ.ศ. 2549-2553) จ านวน 14 มาตรฐาน เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาและเป็นกรอบในการประเมนิคุณภาพภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
รอบที ่3 (พ.ศ. 2554-2558) รอบละ 5 ปี ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิไดแ้ก่ 
 มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน    
       มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ม ี6 ตวับ่งชี ้คอื 
       1.1 ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 
           1.2 ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
                    1.3 ผูเ้รยีนมคีวามกตญัญกูตเวท ี
    1.4 ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรณุา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ และไมเ่หน็แก่ตวั 
    1.5 ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 
    1.6 ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    มาตรฐานที ่2 ผูเ้รยีนมสีุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีม ี5 ตวับ่งชี ้คอื 
    2.1 ผูเ้รยีนรูจ้กัดแูลสุขภาพ สุขนิสยั และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
    2.2 ผูเ้รยีนมนี ้าหนกั ส่วนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
    2.3 ผูเ้รยีนไมเ่สพหรอืแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ และสิง่มอมเมาหลกีเลีย่ง
สภาวะทีเ่สีย่งต่อความรุนแรง โรคภยั และอุบตัเิหตุรวมทัง้ปญัหาทางเพศ 
   2.4 ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
   2.5 ผูเ้รยีนร่าเรงิ แจม่ใส มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อน ครูและผูอ้ื่น 
  มาตรฐานที ่3 ผูเ้รยีนมสีุนทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ ดนตร ีและกฬีา 
ม ี4 ตวับ่งชี ้คอื 
   3.1 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ 
    3.2 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นดนตร/ีนาฏศลิป์ โดยไม่ขดัหลกั  
ศาสนา 
   3.3 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจ และเขา้รว่มกจิกรรมดา้นกฬีา/นนัทนาการ 
    3.4 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมศลิปวฒันธรรม และประเพณทีีด่งีาม
ของทอ้งถิน่และของไทย 
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  มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์
มวีจิารณญาณ ม ี3 ตวับ่งชี ้คอื 
   4.1 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิ คดิสงัคราะห ์สรปุความคดิอย่างเป็นระบบ ความคดิ 
สรา้งสรรค ์ คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์ 

4.2 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และไตรต่รอง 
4.3 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิสรา้งสรรค์ และจนิตนาการ 

  มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นต่อหลกัสตูร ม ี8 ตวับ่งชี ้คอื 
   5.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
   5.2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
   5.3 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
   5.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศาสนา และวฒันธรรม 
   5.5 กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
   5.6 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
   5.7 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลย ี
   5.8 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
  มาตรฐานที ่6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเอง อยา่งต่อเนื่อง ม ี3 ตวับ่งชี ้คอื 

6.1 ผูเ้รยีนมนีิสยัรกัการอ่าน สนใจแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆรอบตวั 
6.2 ผูเ้รยีนใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน สนุกกบัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
6.3  ผูเ้รยีนสามารถใชห้อ้งสมุด ใชแ้หล่งความรูแ้ละสื่อต่างๆทัง้ภายในและนอก

สถานศกึษา  
  มาตรฐานที ่7 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้
และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ ม ี3 ตวับ่งชี ้คอื 

7.1  ผูเ้รยีนสามารถวางแผน ท างานตามล าดบัขัน้ตอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
7.2 ผูเ้รยีนรกัการท างาน  สามารถปรบัตวัและท างานเป็นทมีได้ 
7.3  ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ และหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นสนใจ 

                  มาตรฐานด้านกระบวนการ    
  มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร/โครงสรา้งการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา ม ี4 ตวับ่งชี ้คอื 

11.1 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร โครงสรา้งการบรหิาร และระบบการบรหิารที่มี
ความคล่องตวัสงู 

11.2 สถานศกึษามกีารบรหิารเชงิกลยทุธ์ 
11.3  สถานศกึษามกีารบรหิารโดยใชห้ลกัการมสี่วนรว่ม และมกีารตรวจสอบ     
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11.4  สถานศกึษามรีะบบและด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตาม 
กฎกระทรวง 
  มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรม และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน 
เป็นส าคญัม ี3 ตวับ่งชี ้คอื 

12.1 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้ม และการบรกิารทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน                   
พฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ 

12.2 สถานศกึษามกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
12.3 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีนอย่างหลากหลาย 

  มาตรฐานที ่13 สถานศกึษามหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ มสีื่อการเรยีน
การสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ม ี2 ตวับ่งชี ้คอื 
   13.1 สถานศกึษามหีลกัสตูร เนื้อหาสาระการเรยีนรูร้ะดบัสากล ระดบัชาต ิและ
ระดบัทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง และความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ 

13.2 สถานศกึษามสีื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้
  มาตรฐานที ่14 สถานศกึษาส่งเสรมิความสมัพนัธ ์และความรว่มมอืกบัชุมชนในการ
พฒันาการศกึษา ม ี2 ตวับ่งชี ้คอื 

14.1 สถานศกึษามรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิความสมัพนัธ ์และความ     
รว่มมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 

14.2  สถานศกึษามกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชุมชนใน
การพฒันาการศกึษา  
                  มาตรฐานด้านปัจจยั (คร)ู    
  มาตรฐานที ่8 ครมูคีุณวุฒ/ิความรู ้ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบและมคีรู
เพยีงพอ ม ี5 ตวับ่งชี ้คอื 

8.1 ครมูคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม 
8.2 ครทูีจ่บระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
8.3 ครทูีส่อนตรงตามวชิาเอก/โท หรอืความถนดั 
8.4 ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อนตามทีคุ่รสุภาก าหนด 
8.5 สถานศกึษามจี านวนครตูามเกณฑ ์

  มาตรฐานที ่9 ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ม ี8 ตวับ่งชี ้คอื 

 9.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 9.2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 9.3 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

  9.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศาสนาและวฒันธรรม 
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  9.5 กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
  9.6 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
  9.7 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลย ี
  9.8 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

  ในการปฏบิตังิานตามระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
ไดว้เิคราะหม์าตรฐานเพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ ดงันี้ 
    มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน คอื มาตรฐานที ่1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
    มาตรฐานดา้นกระบวนการ คอื มาตรฐานที ่11, 12, 13 และ 14 
    มาตรฐานดา้นปจัจยั (คร)ู คอื มาตรฐานที ่8 และ 9  
  การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยดึหลกัใหส้อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ หลกัการและมาตรฐาน
การศกึษาพฒันาผูเ้รยีนอย่างครบถว้นสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม  
ใหม้คีวามรกัและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่และประเทศชาต ิมลีกัษณะนิสยัและทศันคตทิีพ่งึประสงค ์ 
เพื่อเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชน สงัคมไทย และสงัคมโลกสบืไป 
  
3. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 2-4) กล่าวถงึ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกน 
กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพพฒันา
อยา่งรอบดา้น เพื่อความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม เสรมิสรา้งให้
เป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั ปลกูฝงั และสรา้งจติส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม 
(นิตยา วงษ์กนัยา.  2552: 11) สามารถจดัการตนเองไดแ้ละอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุข กจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหใ้ชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะและเจตคตจิากการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการ
เรยีนรูแ้ละประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตักิจิกรรม เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะส าคญัไดแ้ก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแกไ้ขปญัหา ความสามารถ 
ในการใชท้กัษะชวีติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีซึง่จะส่งผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มทีกัษะการท างานและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดใ้นฐานะเป็นพลเมอืง 
ไทยและพลโลก ไดแ้ก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิัย ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ย่างพอเพยีง 
มุง่มัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทยและมจีติสาธารณะ   
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัอย่างเป็นระบบ มกีระบวนการจดัดว้ยรปูแบบและ
วธิทีีห่ลากหลายในการพฒันาผูเ้รยีน ตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู้
จากประสบการณ์โดยไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ สามารถน าไปใชใ้นการด ารงชวีติ โดยปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดใ้นสงัคม ปลกูฝงัคุณธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง (กฤษณะ ค าสุวรรณ.  2550: 30)   
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  3.1 ระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
     สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู ้(สกร.) เป็นสถาบนัทีไ่ดร้บังบประมาณจากส านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาใหว้จิยัเรือ่ง “การพฒันาเชงิระบบเพื่อปฏริปูการ
เรยีนรูแ้ละคุณภาพในโรงเรยีน” ไดก้ล่าวถงึ ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนว่า เป็นการวางระบบใน
โรงเรยีนทีโ่รงเรยีนจะตอ้งวเิคราะหแ์ละออกแบบเพื่อใหเ้ชื่อมโยงกบัมาตรฐาน โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะ
ส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนทีม่คีวามถนดัและความสนใจพเิศษ ไดร้บัการส่งเสรมิศกัยภาพและความ
เป็น เลศิจากความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครองและองคก์รชุมชน (สถาบนัวจิยัและพฒันาการ
เรยีนรู.้  2546: 8) ซึง่จะเริม่ตน้ในการเขยีนแผนผงัการท างานหรอืทีเ่รยีกว่า Flowchart 

 การออกแบบ Flowchart กระบวนการของระบบยอ่ย สถาบนัวจิยัและพฒันาการ
เรยีนรู.้ (2546: 56) ไดเ้สนอแนะวธิกีารเขยีน ดงัแสดงในภาพประกอบ 2   

 
 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีน  ไดแ้ก่  
 
 
                                      หมายถงึ  เริม่ตน้ และสิน้สุด 
 
 
 
                                      หมายถงึ  ขัน้ตอน / กจิกรรม 
 
 
 

                                                     หมายถงึ  จดุตดัสนิใจ ( ม.ี.....หรอืไม)่ 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีน  Flowchart 
 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู.้ (2546). เรยีนรู ้...สู่คุณภาพสถานศกึษา. หน้า 56 
 
 
 

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

วงร ี

เปียกปนู 
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  รปูแบบการเขียน Flowchart 
 ในการวางแผนการจดัระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู ้

(2546: 56) ไดก้ าหนดรปูแบบการเขยีน Flowchart ดงัแสดงในภาพประกอบ 3 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  การออกแบบ Flowchart 
 

       ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู้. (2546). เรยีนรู ้... สู่คุณภาพสถานศกึษา. หน้า 56 

ค าถามทีต่อ้งตอบ 
ม ี... หรอืไม่ 

เริม่ตน้ 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 
2 

ไม่ 

สิน้สุด 

ม ี
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 การออกแบบระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในกจิกรรมนักเรยีนตามกลุ่มสนใจ สถาบนัวจิยั
และพฒันาการเรยีนรู ้(2546: 82) ไดใ้หแ้นวทาง ดงัแสดงในภาพประกอบ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 การออกแบบระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 

       ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู้. (2546). เรยีนรู ้... สู่คุณภาพสถานศกึษา. หน้า 82 

จดัตัง้กลุ่มกจิกรรม
นกัเรยีนตามกลุ่มสนใจ 

วางแผนการจดักจิกรรม 

จดักจิกรรมตามแผนประเมนิผล 
การด าเนินการของแต่ละกจิกรรม 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ปรบัปรงุการจดักจิกรรม 
และรายงานผล 

ประเมนิผลรวมของกจิกรรมกลุ่ม 

รายงานผล 

ไม่ใช ่

ใช ่
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  การออกแบบระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ครผููป้ฏบิตักิารสอนสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงัแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 แสดงการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตวัช้ีวดัระบบย่อย แบบบนัทึกมาตรฐาน 
จดัตัง้กลุ่ม
นกัเรยีนตาม
ความสนใจ 

1. ครทูีป่รกึษาประชาสมัพนัธ ์
ส ารวจความถนดั ความสนใจของ
นกัเรยีน 
2. จดักลุ่มนกัเรยีนตามความถนดั 
ความสนใจ 
3. อ านวยความสะดวกใหม้กีาร
ก าหนดจดุประสงคต์ามกลุ่มและ
คณะกรรมการด าเนินการของ
กลุ่ม 
4. ประสานงานกบับุคคลภายใน
โรงเรยีนและนอกโรงเรยีนในการ
เป็นทีป่รกึษาของกลุ่มสนใจ 

- รอ้ยละของนกัเรยีนและ
ผูป้กครองทีพ่งึพอใจ 
- จ านวนกลุ่มสนใจใน
โรงเรยีน 

- บนัทกึการจดัตัง้กลุ่ม
สนใจ 

วางแผนการจดั
กจิกรรม 

1. กรรมการกลุ่มสนใจประชุม
สมาชกิ เพื่อระดมสมองและ
ตดัสนิใจเลอืกกจิกรรม 
2. แบ่งกลุ่มสมาชกิรว่มกนัวาง
แผนการจดักจิกรรมและปฏทินิ
การจดักจิกรรมทุกๆภาคเรยีน 
3. คณะกรรมการประสานงานกบั
อาจารยท์ีป่รกึษา ผูป้กครอง และ
องคก์ารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกนัใน
แต่ละกจิกรรม 

- ความเหมาะสมของ 
กจิกรรม รอ้ยละ
จดุประสงคข์องกลุ่ม 
- ความเหมาะสมของ
แหล่งเรยีนรูแ้ละบุคลากร
ทีป่รกึษาในแต่ละ
กจิกรรม 

-กจิกรรมกลุ่มสนใจ 

การจดักจิกรรม
ตามแผน
ประเมนิผลการ  

1. จดักจิกรรมตามแผน 
2. บนัทกึขอ้มลูการด าเนินงาน
ของแต่ละกจิกรรม 
 
 

- รอ้ยละของสมาชกิทีพ่งึ
พอใจในการเขา้รว่ม
กจิกรรม 

- บนัทกึการด าเนินการ
ของกลุ่มตามกจิกรรม
ทีก่ าหนด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

 
  จากรปูแบบการวางแผนการจดัระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ครผููป้ฏบิตักิารสอนหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งควรปฏบิตัติามกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตวัช้ีวดัระบบย่อย แบบบนัทึกมาตรฐาน 

ด าเนินการของ
แต่ละกจิกรรม 

3. ประเมนิความพงึพอใจจาก
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
4. กรรมการรว่มกนัประเมนิ
กระบวนการและผลลพัธข์องแต่ละ 
กจิกรรม 

  

บรรลุ
วตัถุประสงค/์ 
ปรบัปรงุ 

1. น ากระบวนการและผลลพัธท์ี่
ไมบ่รรลุ รว่มหาแนวทาง
พฒันาการ 
2. ออกแบบกจิกรรม กจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 
3. จดักจิกรรมตามแนวทางที่
ปรบัปรงุพฒันา เพื่อใหบ้รรลุ
ผลลพัธท์ีก่ าหนด 

- รอ้ยละของกจิกรรมที่
ไดร้บัการปรบัปรงุพฒันา 

- บนัทกึการปรบัปรงุ
พฒันากจิกรรม 

ประเมนิผลรวม
ของกจิกรรม 

1. กรรมการกลุ่มน าผลการจดั
กจิกรรมแต่ละกจิกรรมมา
วเิคราะหต์ามแบบวเิคราะห ์
กระบวนการและผลลพัธ ์
2. กรรมการประชุมสมาชกิ เพื่อ
ระดมสมองหาแนวทางพฒันา
กจิกรรมทีด่สีู่ความเป็นเลศิของ
สมาชกิแต่ละคน 

- รอ้ยละของกจิกรรมที่
ไดร้บัการวเิคราะห์
กระบวนการและผลลพัธ ์

- แบบบนัทกึการ
วเิคราะหก์ระบวนการ 
และผลลพัธข์อง
กจิกรรมทีส่มัพนัธก์บั
จดุประสงคข์องกลุ่ม 

สรปุรายงานผล 1. จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
2. สรปุความพงึพอใจของ
บุคลากรทีป่รกึษาและสมาชกิ 
ของกลุ่ม 

- รอ้ยละของบุคลากรที่
พงึพอใจจากรายงานผล
การด าเนินการ 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มที่
สนใจแต่ละภาค 
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  3.2 ความส าคญัของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
     กระทรวงศกึษาธกิาร (2552) กล่าวถงึ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551ว่า มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ
และการประกอบอาชพีโดยมจีดุมุง่หมาย เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพื่อใหส้ามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก คอื รกัชาต ิ
ศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยั ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่ในการท างาน รกัความเป็น
ไทยและมจีติสาธารณะในการพฒันาเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะดงักล่าว นอกจากจะสอดแทรกใน
การเรยีนรูแ้ต่ละสาระการเรยีนรู ้แลว้ยงัไดก้ าหนดไวใ้นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยมกีารพฒันาที่
ส าคญั คอื การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้นทัง้ร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์และ
สงัคม (กฤษณะ ค าสุวรรณ.  2550: 31) โดยมุง่เน้นทกัษะชวีติประสบการณ์ความช านาญเฉพาะ
เรือ่ง ตามความถนดัและความสนใจตลอดจนปลกูฝงัและสรา้งจติส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สงัคม    
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ลกัษณะ ดงันี้ 

   1. กจิกรรมแนะแนว เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กัตนเอง รูร้กัษ์
สิง่แวดลอ้ม สามารถคดิตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชวีติทัง้ดา้นการเรยีนและ
อาชพี สามารถปรบัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ยงัช่วยใหค้รรููจ้กัและเขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็น
กจิกรรมทีช่่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสี่วนรว่มพฒันาผูเ้รยีน 

 2. กจิกรรมนกัเรยีน เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาความมรีะเบยีบวนิัย ความเป็นผูน้ า     
ผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ การท างานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลอืแบ่งปนัเอือ้อาทร และสมานฉันท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ   
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน ใหไ้ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน ไดแ้ก่ การศกึษา
วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผนประเมนิ และปรบัปรุงการท างาน เน้นการท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีนและบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ 
ประกอบดว้ย 

    2.1 กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์และนกัศกึษา 
วชิาทหาร 

           2.2 กจิกรรมชุมนุม/ชมรม 
 ทัง้นี้ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้จะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมทัง้ใน

ขอ้ 2.1 และ 2.2 ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมใด
กจิกรรมหนึ่งในขอ้ 2.1 หรอื 2.2 

 3. กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบ าเพญ็
ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชนและทอ้งถิน่ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถงึ
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ความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคม และการมจีติสาธารณะ เช่น กจิกรรมอาสา
พฒันาต่างๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม   

 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  
2551 ทัง้ 3 ลกัษณะมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั ดงัแสดงในภาพประกอบ 5      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
             

ภาพประกอบ 5 การแสดงความสมัพนัธข์องกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 
       ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร. (2552). หน้า 4 
 

  3.3 ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง

ตามศกัยภาพ มุง่เน้นเพิม่เตมิจากกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัใหเ้รยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม    
การเขา้รว่มและปฏบิตักิจิกรรมทีเ่หมาะสมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุขกบักจิกรรมทีเ่ลอืกดว้ยตนเอง 
ตามความถนดัและความสนใจอยา่งแทจ้รงิ การพฒันาทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของการ
เป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ซึง่เป็นแนวทางหนึ่งที่
จะสนองนโยบายในการสรา้งเยาวชนของชาตใิหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยัและมี
คุณภาพเพื่อพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษย ์โดยปลกูฝงัและสรา้งจติส านึกของการท าประโยชน์
เพื่อสงัคม ซึง่สถานศกึษาต้องด าเนินการอย่างมเีป้าหมาย มรีปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม ซึง่มผีูใ้ห้
ความหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไว ้ดงันี้ 

 เยาวภา อุตสาหฤ์ทธิ ์(2547: 11-12) ใหค้วามหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนว่าเป็น
กจิกรรมทีจ่ดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาโดยองคร์วมของความเป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ในทุกดา้น คอื ดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสตปิญัญา ใหม้ศีลีธรรมและ
จรยิธรรม เป็นคนมคีุณภาพ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละ

กจิกรรมแนะแนว 

 
เป้าหมาย 

สมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

   
 
กจิกรรมนกัเรยีน 
- กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
- ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ 
   และนกัศกึษาวชิาทหาร  
- กจิกรรมชุมนุม ชมรม 
 

กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 
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บุคคลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจและความถนดัโดยค านึง 
ถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล   

 ค าตนั วชิยัค าจร (2548: 6) กล่าวถงึ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนว่า เป็นการจดักจิกรรมและ
สรา้งประสบการณ์ดา้นต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรยีนตามความสนใจ ความถนดั และความต้องการของ
นกัเรยีน มุง่เน้นพฒันาองคร์วมของความเป็นบุคคลทีส่มบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ สตปิญัญา 
อารมณ์และสงัคมใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มคีุณภาพ ส่งเสรมิการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร  
ส่งเสรมิพฒันาการของนกัเรยีนอย่างเตม็ศกัยภาพ    

 กฤษณะ ค าสุวรรณ (2550: 30) กล่าวถงึ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนว่า เป็นการจดักจิกรรม
ทีจ่ดัอย่างเป็นระบบ มกีระบวนการจดัดว้ยรปูแบบและวธิทีีห่ลากหลายในการพฒันาผูเ้รยีนตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพื่อเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์โดยไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ สามารถน าไปใชใ้นการด ารงชวีติ โดยการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดใ้นสงัคม ปลกูฝงัคุณธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง สรา้งจติส านึกในธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปรบัตวั ปฏบิตัตินใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิด ารงชวีติอยา่งมคีวามสุข 

  นิตยา วงษ์กนัยา (2552: 6) ไดใ้หค้วามหมาย กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนว่า เป็นกจิกรรม  
ทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นกระบวนการ ดว้ยรปูแบบ วธิกีารทีห่ลากหลายในการพฒันาผูเ้รยีนทัง้ทางดา้น
รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม มุง่สรา้งเสรมิเจตคต ิคุณค่าชวีติ ปลกูฝงัคุณธรรมและ
ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง สรา้งจติส านึกในธรรมชาติ และสิง่ 
แวดลอ้ม ปรบัตวั และปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาตแิละด ารงชวีติไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

 จากความหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดงักล่าว สามารถสรปุไดว้่า กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพอย่างรอบดา้นเพื่อความสมบูรณ์ 
ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม เสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย 
ปลกูฝงัและสรา้งจติส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม รูจ้กัพฒันาตนเองและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสุข เป็นกจิกรรมทีพ่ฒันาผูเ้รยีนใหใ้ชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะหรอืกระบวนการเรยีนรู้ ซึง่เป็น
การบูรณาการองคค์วามรู ้ทกัษะและเจตคตทิีเ่กดิจากการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละ
ประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตัเิพื่อส่งเสรมิสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

  3.4 หลกัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 7) กล่าวถงึ หลกัการส าคญัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

ดงันี้ 
 1. มกีารก าหนดเป้าหมายของการจดักจิกรรมทีช่ดัเจน เป็นรปูธรรมและครอบคลุม

ผูเ้รยีนทุกคน                                                                                                                 
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  2. เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งรอบดา้นเตม็ตามศกัยภาพตามความ
สนใจ ความถนดั ความตอ้งการ และเหมาะสมกบัวยัและวุฒภิาวะ 
   3. เป็นกจิกรรมทีป่ลกูฝงัและส่งเสรมิจติส านึกในการบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมในลกัษณะต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ ประเพณแีละวฒันธรรมอย่างต่อเนื่องและอยา่ง
สม ่าเสมอ 
   4. เป็นกจิกรรมทีย่ดึหลกัการมสี่วนรว่มโดยเปิดโอกาสใหค้ร ูพ่อแม ่ผูป้กครอง 
ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น องคก์ร และหน่วยงานอื่นมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม   

  3.5 เป้าหมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 7) ไดก้ าหนดเป้าหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดงัน้ี 
 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแกไ้ขปญัหา การใชท้กัษะชวีติ การใชเ้ทคโนโลยแีละคุณ 
ลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัย ์สุจรติ มวีนิัย ใฝเ่รยีนรู ้  
อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย และมจีติสาธารณะตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

  3.6 แนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 7) ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาจดัใหผู้เ้รยีนทุกคนเขา้ร่วม
กจิกรรม โดยมแีนวการจดักจิกรรมดงันี้ 

  1. ใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมดว้ยความสมคัรใจ 
   2. ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมผ่านประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ฝึกการท างานที่
สอดคลอ้งกบัชวีติจรงิตลอดจนสะทอ้นความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
   3. จดักจิกรรมอยา่งสมดุลทัง้ 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน
และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ มคีวามสมดุลในการจดักจิกรรมรายบุคคลและกจิกรรม
กลุ่มรวมทัง้มกีารจดักจิกรรมในและนอกสถานศกึษา 
           4. จดักจิกรรมโดยใหผู้เ้รยีนเป็นผูด้ าเนินการโดยมกีารส ารวจและใชข้อ้มลูประกอบ 
การวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคดิวเิคราะหแ์ละใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการด าเนินกจิกรรม  
   5. ใชก้ระบวนการมสี่วนรว่มและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืมากกว่าเน้นการแขง่ขนั  
บนพืน้ฐานการปฏบิตัติามวถิปีระชาธปิไตย 

   สุขพชัรา ซิม้เจรญิ (2545: 23) ไดก้ล่าวถงึ แนวการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนว่า
สถานศกึษาควรค านึงถงึแนวการจดัดงัต่อไปนี้ 

 1. การจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อเกือ้กูลส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
เช่น บรูณาการโครงการองคค์วามรูจ้ากกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ เป็นตน้ 
  2. จดักจิกรรมตามความสนใจ ความถนดัตามธรรมชาต ิและความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนและชุมชน เช่น ชมรมทางวชิาการต่างๆ เป็นตน้                                                                                                                           
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  3. จดักจิกรรมเพื่อปลกูฝงัและสรา้งจติส านึกในการท าประโยชน์ต่อสงัคม เช่น 
กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีเป็นตน้ 
  4. จดักจิกรรมประเภทบรกิารดา้นต่างๆ ฝึกการท างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม 
 กจิกรรมนกัเรยีนอาจจดัไดใ้นหลายรปูแบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
สนใจของนกัเรยีนซึง่สอดคลอ้งกบั Gorton (1983: 410) ไดแ้บ่งกจิกรรมออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ไว ้
4 ประเภทใหญ่ ดงัต่อไปนี้ 

1.  กจิกรรมนกัเรยีนในส่วนทีเ่กีย่วกบัการมสี่วนรว่มในการปกครองและการพมิพ ์
(Student Goverment and Publication) ไดแ้ก่ สภานกัเรยีน หนงัสอืพมิพน์กัเรยีน หนงัสอืประจ าปี
และอื่นๆ 

2.  กจิกรรมกลุ่มการแสดง ไดแ้ก่ การละคร การดนตร ีการขบัรอ้ง การโตว้าทแีละ
อื่นๆ 

3.  กจิกรรมชมรมและองคก์รต่างๆ เช่น ชมรมหมากกระดาน ชมรมถ่ายภาพ  
ชมรมภาษาองักฤษและอื่นๆ 

4.  กจิกรรมการกฬีา เช่น ฟุตบอล ปิงปอง เทนนิส บาสเกตบอล ว่ายน ้าและอื่นๆ 
  การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูด้ าเนินงานจ าเป็นจะตอ้งศกึษา
ขอ้มลูต่างๆ เพื่อวางแผนในการเตรยีมจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดงันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร.   
2545: 17)   
   1. ก าหนดระเบยีบของสถานศกึษา 
      1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดระเบยีบของสถานศกึษาว่าดว้ยการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนและบทบาทหน้าทีข่องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน  
           1.2 ส ารวจขอ้มลู ความพรอ้มในการจดักจิกรรมของสถานศกึษา หวัหน้ากลุ่ม
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ด าเนินการส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ตามความต้องการ ความสนใจ ความถนดั  
และความสามารถของผูเ้รยีนโดยมคีรเูป็นทีป่รกึษา 

    2. ขออนุมตัจิดัตัง้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
           หวัหน้ากลุ่มกจิกรรมรวบรวมรายชื่อกจิกรรม ที่นักเรยีนรวมกลุ่มกนัคดิขึน้และที่

เป็น กจิกรรมทีโ่รงเรยีนน าเสนอผูบ้รหิารโรงเรยีน เพื่ออนุมตัโิครงการโดยก าหนดระเบยีบ ขอ้บงัคบั   
ในการจดักจิกรรมใหช้ดัเจน 

      3. การด าเนินงาน 
3.1 ประชาสมัพนัธข์อ้มลูรายชื่อกจิกรรมต่างๆ โดยนกัเรยีนทีเ่ป็นแกนน า 
3.2 ส ารวจความตอ้งการของนกัเรยีน 
3.3 ประชุมครทูีป่รกึษากจิกรรมเพื่อชีแ้จงกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูร 
3.4 ใหน้กัเรยีนเลอืกกจิกรรมตามความตอ้งการ โดยแบ่งจ านวนกจิกรรม

เหมาะสม 
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3.5 ครปูฐมนิเทศนกัเรยีนในแต่ละกจิกรรม เลอืกตัง้คณะกรรมการต่างๆ ใน  
แต่ละกจิกรรม 

3.6 นกัเรยีนวางแผนการจดักจิกรรม ปฏทินิปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละชัว่โมง 
3.7 ด าเนินงานตามปฏทินิ 
3.8 สรปุผลและประเมนิผล 

             สขุพชัรา ซิม้เจรญิ (2545: 13) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการด าเนินงานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ดงันี้ คอื  

1.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.  ประชุมชีแ้จงคณะท างาน คร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั

การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. ส ารวจความตอ้งการทีจ่ าเป็นของสถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ ผูเ้รยีน โดยวธิกีารที่

หลากหลาย เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การใชแ้บบประเมนิ 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู สภาพปญัหา ความตอ้งการทีจ่ าเป็น โดยการน าผลของการ

ส ารวจทัง้หมดมาวเิคราะหใ์นกระบวนการเชงิระบบ 
5. วางแผนการจดัท ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยวางแผนระหว่างคร ูผูเ้รยีน  

ผูเ้กีย่วขอ้ง จดัท าแผนงาน โครงการ ปฏทินิปฏบิตังิานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทุกภาคเรยีนตาม
ขัน้ตอน ดงันี้ 
                     5.1 วางแผนการเตรยีมตวัของคร ู                                                             
  5.1.1 เลอืกตัง้คณะกรรมการ  

5.1.2 ตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมนกัเรยีน 
5.1.3 ศกึษาท าความเขา้ใจ วสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมาย คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์
5.1.4 โครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษา 
5.1.5 วเิคราะหแ์นวจดัหลกัสตูรและเวลาเรยีน 
5.1.6 จดัโครงสรา้งหลกัสตูรของสถานศกึษา 
5.1.7 วางแผนปฏบิตังิาน โครงการปฏทินิปฏบิตังิานรายปี/รายภาค 
5.1.8 จดัท าแผน โครงการ 
5.1.9 ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้ง 

         5.2 ใหน้กัเรยีนเลอืกกจิกรรมตามความสนใจและความตอ้งการ 
       5.2.1 ปฐมนิเทศเกีย่วกบัเป้าหมายของหลกัสตูร หลกัการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน  การวดัและประเมนิผล 
       5.2.2 บทบาทของนกัเรยีนในการท างานกลุ่มโดยการเลอืกตัง้คณะกรรมการ
ฝา่ยต่างๆ  
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                          5.2.3 การมสี่วนรว่มในการเรยีนรู ้จดักจิกรรม ประชุมวางแผนโครงการและ
ปฏทินิงาน  
                          5.2.4 นกัเรยีนท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม 
         5.3 การเตรยีมตวัผูป้กครอง ชุมชน 

     5.3.1 ประชุมชีแ้จง 
     5.3.2 การมสี่วนรว่มกจิกรรม 
     5.3.3 การประเมนิผล 

     6. การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ปฏทินิปฏบิตังิานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
     7. นิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 
     8. สรปุผลงานปฏบิตังิาน 
     9. ปรบัปรงุแกไ้ข 

    3.7 ขอบข่ายกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 8) สถานศกึษาสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนได้

หลายหลายรปูแบบ และวธิกีารโดยมขีอบขา่ย ดงันี้ 
     1. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางลกึซึง้ยิง่ขึน้
ในลกัษณะเป็นกระบวนการ เชงิบรูณาการ โดยยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนสามารถ   
บรูณาการระหว่างกจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีนและกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
  2. เป็นกจิกรรมทีต่อบสนองความสนใจ ความถนัด และความตอ้งการของผูเ้รยีน 
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าของวชิาความรู ้อาชพีและการด าเนิน
ชวีติทีด่งีาม ตลอดจนเหน็แนวทางในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 
  3. เป็นกจิกรรมทีป่ลกูฝงั และส่งเสรมิจติส านึกการท าประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะ
ต่างๆ สนบัสนุนค่านิยมทีด่งีาม และเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
  4. เป็นกจิกรรมทีฝึ่กการท างานและการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นประโยชน์     
ต่อตนเองและต่อสว่นรวม เพื่อเสรมิสรา้งความมนี ้าใจ ความเอือ้อาทร ความเป็นพลเมอืงด ีและ
ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวัและสงัคม 

 3.8 การบริหารจดัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                            
กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 14 -16) กล่าวว่า การด าเนินการจดักจิกรรมพฒันา 

ผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งก าหนดบทบาทหน้าทีข่องบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
สถานศกึษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฎบิตัไิดต้ามความเหมาะสม ดงันี้ 
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  บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  1. กรรมการสถานศกึษา 
        1.1 ใหค้วามเป็นชอบและมสี่วนรว่มในการก าหนดวางแผนด าเนินกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

1.2 ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามความเหมาะสม 
  2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
          2.1 พฒันาและส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้รมูคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ 
และมคีวามทนัสมยัในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนและสถานการณ์ปจัจุบนัอยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 

       2.2 สรา้งเครอืข่ายและประสานความรว่มมอืและความเขา้ใจอนัดรีะหว่าง
สถานศกึษากบัผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รภาครฐั และภาคเอกชนเพื่อสนบัสนุนการจดั
กจิกรรม 

       2.3 แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพรผ่ลงานทีป่ระสบความส าเรจ็กบัหน่วยงานและ
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 3. ครผููร้บัผดิชอบกจิกรรม 
                       3.1 ศกึษาหลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม การประเมนิผล
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
                       3.2 ชีแ้จงและท าความเขา้ใจกบัผูเ้รยีนและผูป้กครองเกีย่วกบัการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 
                       3.3 รว่มกบัผูเ้รยีนออกแบบกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั 
ความสนใจของผูเ้รยีน และเป็นไปตามหลกัการ ปรชัญาและแนวการจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีน 
 

                      3.4 ส่งเสรมิ กระตุน้ และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็อย่าง
อสิระในการจดัท าแผนงาน โครงการรว่มปฏบิตักิจิกรรมและการประเมนิผล 
                      3.5 ใหค้ าปรกึษา ดแูล ตดิตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน
ในการรว่มกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนโดยค านึงถงึความปลอดภยั 
                      3.6 ประเมนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีน และซ่อมเสรมิกรณทีีผู่เ้รยีน   ไม่
ผ่านเกณฑ ์พรอ้มจดัท าเอกสารหลกัฐานการประเมนิผล 
                      3.7 รายงานผลการด าเนินกจิกรรมใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ แลว้น าผลการจดักจิกรรม
มาพฒันาและปรบัปรงุแกไ้ข 
                     3.8 แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพรผ่ลงานทีป่ระสบความส าเรจ็กบัหน่วยงาน และ
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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                  4. ผูเ้รยีน 

                                          4.1 ศกึษาขอ้มลู วเิคราะหต์นเอง และเขา้รว่มกจิกรรมตามความสนใจ ความถนดั
และความสามารถหรอืตามขอ้เสนอแนะของสถานศกึษา 
                      4.2 เขา้รบัการปฐมนิเทศจากครผููร้บัผดิชอบกจิกรรม   
                     4.3 รว่มประชุมเลอืกตัง้คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ ตามลกัษณะของกจิกรรม  
                     4.4 รว่มประชุมจดัท าแผนงาน โครงการ ปฏทินิงานและปฏบิตักิจิกรรมดว้ยความ
เอาใจใส่อยา่งสม ่าเสมอ 
                     4.5 รว่มประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม และน าผลมาพฒันาตนเองและน าเสนอ 
ผลการปฏบิตักิจิกรรมต่อครผููร้บัผดิชอบ 
                     4.6 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะทอ้นความรูส้กึภายหลงั
การปฏบิตักิจิกรรม (AAR) รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยจติอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความยัง่ยนื 
 กรมวชิาการ (2546ก: 8 -11) กล่าวว่า การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ควรจดัขึน้ตามความ
พรอ้มของสถานศกึษา ความตอ้งการของผูเ้รยีนและชุมชน โดยเน้นความหลากหลายทัง้รปูแบบและ
วธิกีาร เน้นการปฏบิตัจิรงิเป็นหมูค่ณะ สมัพนัธก์บัชวีติของผูเ้รยีนรวมทัง้มกีารตรวจสอบประเมนิผล
ในสภาพจรงิ การบรหิารจดัการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จงึมขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญั 3 ขัน้ คอื 
               1. ขัน้เตรยีมความพรอ้ม เป็นหน้าทีข่องสถานศกึษาทีจ่ะตอ้งเตรยีมวางแผนและเตรยีม
ความพรอ้ม เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมทุกประเภทด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย สิง่ส าคญัทีโ่รงเรยีน
จะตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้ม ไดแ้ก่ 
                1.1 การเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร บุคลากรทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้าหมวด  
หวัหน้างานครทูีป่รกึษาและผูเ้รยีนทีป่ฏบิตักิจิกรรม ซึง่แต่ละฝา่ยต่างมบีทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบรว่มกนั ดงันี้ 
     1. กรรมการสถานศกึษา 

1.1 เหน็ชอบแผนงานโครงการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.2 อ านวยความสะดวก ประสานงาน 
1.3 ใหค้ าปรกึษาแนะน า 

     2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 2.1 จดัท าระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของแต่ละ
สถานที ่

2.2 แต่งตัง้บุคลากรทีร่บัผดิชอบ 
2.3 ใหก้ารสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในดา้นการจดัสรรงบประมาณ การ

อนุมตัแิผนด าเนินการ การใชอ้าคารสถานที ่วสัดุ อุปกรณ์และการตดิต่อประสานงานกบัแหล่ง 
การเรยีนรู ้หรอืการแสวงหาความรว่มมอืจากบุคคลภายในและนอกสถานที่ 
  2.4 การใหค้ าปรกึษา แนะน า นิเทศ ตดิตามประเมนิผล   
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 3.หวัหน้าหมวด/หวัหน้างาน กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแต่ละประเภท 
                          3.1 ก ากบั ตดิตาม การปฏบิตังิานของกจิกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
แผนงาน 
 3.2 พฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในกลุ่ม
ของคร ูอาจารยแ์ละผูน้ านกัเรยีน 
 3.3 ประสานความรว่มมอืกบับุคลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
เพื่อใหส้ามารถจดักจิกรรมไดต้ามแผนงาน 
 3.4 ใหค้ าปรกึษา แนะน า นิเทศตดิตาม ประเมนิผลในภาพรวมของกจิกรรมแต่
ละประเภท 
  3.5 ใหข้วญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน 
    4. ครทูีป่รกึษากจิกรรม 
  4.1 ก าหนดขอบข่าย วตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัขิองกจิกรรม 
  4.2 รบัสมคัรผูเ้รยีนเขา้กจิกรรม 
  4.3 ปฐมนิเทศ 
  4.4 จดัใหเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารกจิกรรม 
 4.5 ใหค้ าปรกึษา แนะแนว การปฏบิตักิจิกรรมทัง้การวางแผนโครงการ
โครงงาน การปฏบิตักิจิกรรม การวดัและประเมนิผลกจิกรรม 
  4.6 ตรวจสอบเวลาการรว่มกจิกรรม 
  4.7 ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทัง้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  4.8 บนัทกึพฤตกิรรมลงในสมดุพกความดขีองผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
  4.9 จดัใหผู้เ้รยีนแสดงความสามารถ/ผลงานผูเ้รยีน 
  4.10 ใหข้วญัก าลงัใจแก่ผูเ้รยีน 
   5. ผูเ้รยีน   
  5.1 เขา้รว่มกจิกรรมตามความถนดัและความสนใจ  
  5.2 รบัการปฐมนิเทศจากครทูีป่รกึษากจิกรรม 
   5.3 เลอืกคณะกรรมการด าเนินงานในกจิกรรมทีเ่ขา้รว่ม 
  5.4 ประชุมวางแผนจดัท าแผนงานโครงการและปฏทินิงาน 
  5.5 ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนงาน / โครงการ                    
  5.6 ประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม สรุปผลการปฏบิตักิจิกรรม 
     1.2 การเตรยีมความพรอ้มดา้นอาคาร สถานที ่วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรยีนรู ้ 
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแต่ละประเภทใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ความพรอ้มดา้นอาคาร สถานที ่
วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรยีนรูเ้ป็นปจัจยัส าคญัทีผู่เ้รยีนจะใชเ้ป็นสื่อการเรยีนรูไ้ด ้ซึง่จะตอ้งจดัให้
เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของแต่ละกจิกรรม จ านวนกลุ่มผูเ้รยีน โดยจดัท าบญัชใีนการใช้
หรอืตารางควบคุมการใชอ้าคาร สถานที ่วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรยีนรู้ เพื่อใหส้ามารถ ใช้
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ทรพัยากรรว่มกนัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ทุกฝา่ย หรอืบางครัง้อาจตอ้งใชแ้หล่งการเรยีนรูภ้ายนอก
สถานศกึษารว่มดว้ย ซึง่สถานศกึษาตอ้งมแีผนงานทีม่กีารตดิต่อประสานงานไวล้่วงหน้า 
   1.3 การจดักลุ่มผูเ้รยีนสามารถจดัไดห้ลายรปูแบบ โดยพจิารณาตามความ
เหมาะสมของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ดงันี้ 
       1.3.1 จดักลุ่มตามระดบัชัน้ ไดแ้ก่ กลุ่มเดก็ลกัษณะนี้จะมชี่วงอายทุีใ่กลเ้คยีงกนั 
ความรูค้วามสามารถไมแ่ตกต่างกนัมาก แลว้แบ่งกลุ่มย่อยๆ ตามความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม 
                        1.3.2 จดักลุ่มตามกจิกรรมและแบ่งกลุ่มยอ่ยตามความรู ้ความสามารถของ
ผูเ้รยีน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มระดบัพืน้ฐาน กลุ่มระดบักลางและกลุ่มระดบัสงู  

    1.3.3 จดักลุ่มโดยใหม้เีดก็ทุกระดบัชัน้อยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั กจิกรรมทีจ่ดัลกัษณะ
นี้จะฝึกคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต่์างๆ เช่น การเอือ้เฟ้ือ ความมรีะเบยีบวนิัย การอยู่รว่มกนั   
  ทัง้นี้ในการจดักลุ่มสามารถยดืหยุ่น หมนุเวยีนไปไดต้ามความเหมาะสมแล้วแต่กจิกรรม 
โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูร้ว่มกจิกรรมเป็นส าคญั 
       1.4 การจดัเวลาในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนสามารถจดัไดห้ลายลกัษณะ ดงันี้ 
      1.4.1 จดักจิกรรมโดยใชเ้วลาในหลกัสตูร ตามทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละสถานศกึษา 
เช่น กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมลกูเสอื กจิกรรมเนตรนาร ีกจิกรรมยวุกาชาด ฯลฯ 
                        1.4.2 จดักจิกรรมโดยใชเ้วลาในช่วงเปิดเรยีนโดยไมใ่ชเ้วลาในหลกัสตูร เช่น           
ตอนเชา้ ตอนพกัเทีย่งและตอนเลกิเรยีน เป็นตน้ กจิกรรมทีจ่ดั ไดแ้ก่ กจิกรรมหอ้งสมดุ กจิกรรม
ประชาธปิไตย ฯลฯ 
   1.4.3 จดักจิกรรมโดยใชเ้วลาว่างตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม โดยจดัเป็นโครงการ
ระยะสัน้ หรอืโครงการต่อเนื่องตลอดปี เช่น โครงการฝึกอาชพี โครงการวนัส าคญั โครงการแขง่ขนั
กฬีา โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จรยิธรรม โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ ทัง้นี้การใชเ้วลาจดั
กจิกรรมควรใหส้อดคลอ้งกลมกลนืไปกบักจิกรรมการเรยีนการสอนในหลกัสตูร และน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 
               2. การปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน       
               การปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนส่งผลใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์หลาย 
หลากและสรา้งจติส านึกทีด่ ีจะตอ้งเป็นกจิกรรมทีม่คีวามหมายแก่ผูเ้รยีน คอื สนองความสนใจ 
ความถนดั ความสามารถและความตอ้งการของแต่ละบุคคล จงึจะสามารถดงึศกัยภาพความ 
สามารถพเิศษทีแ่ขวงอยูใ่นตวัผูเ้รยีนออกมาให้ปรากฏเด่นชดั สรา้งความภาคภูมใิจ มจีติส านึกทีด่ี
และมคีุณลกัษณะนิสยัเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจงึมหีลกัการ  
ดงันี้  

2.1 เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนมสี่วนรว่มวางแผน หรอืโครงการทีส่มัพนัธก์บัความสนใจ
ความตอ้งการตามวยัของผูเ้รยีนและเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติจรงิ 

2.2 เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตัจิรงิรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ โดยเน้นกระบวน 
การกลุ่ม  
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2.3 เป็นกจิกรรมบูรณาการทีน่ าความรู ้หรอืวชิาการในหอ้งเรยีนมาสู่การปฏบิตั ิ 
คน้พบองคค์วามรูใ้หมท่ัง้ในงานเชงิทกัษะ งานศลิปะ งานอาชพี และงานพฒันาคุณภาพชวีติ 

2.4 เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิความสมัพนัธร์ะหว่างบา้น วดั สถานศกึษา ชุมชน และ   
ต่อยอดภมูปิญัญาไทย 
  3. การประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมทีส่ถานศกึษาตอ้งจดัใหผู้เ้รยีนทุกช่วงชัน้การศกึษา 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามความถนดัและความสนใจใหเ้ตม็ศกัยภาพ โดย
มุง่เน้นการพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษย ์ทัง้ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคมในการ
จดัพฒันาผูเ้รยีน สถานศกึษาตอ้งด าเนินการอยา่งมเีป้าหมาย มรีปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม ซึง่
ผูเ้รยีนตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามทีส่ถานศกึษาก าหนด จงึจะผ่านเกณฑ์
ในการประเมนิช่วงชัน้ 

3.1 การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม 
3.1.1 ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม ตอ้งประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนตาม 

จดุประสงคข์องแต่ละกจิกรรม โดยประเมนิจากพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรม และผลการปฏบิตัิ
กจิกรรมดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายตามสภาพจรงิ 

3.1.2 ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนว่าเป็นไป
ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดไวห้รอืไม่ 

3.1.3 ในกรณีทีม่กีจิกรรมใดตอ้งใชเ้วลาปฏบิตัติลอดปี เมือ่สิน้ภาคเรยีนแรก  
ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมควรจดัใหม้กีารประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีน เพื่อสรปุผลความ  
กา้วหน้าและสภาพของการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนระยะหนึ่งก่อน เพื่อการปรบัปรงุแกไ้ข หรอื
ส่งเสรมิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ และใหม้กีาร
รายงานผลของการประเมนิใหผู้ป้กครองทราบ โดยท าการประเมนิตามจดุประสงคข์องกจิกรรม และ
น าผลการประเมนินัน้ไปรวมกบัผลการประเมนิการรวมกจิกรรมในภาคเรยีนทีส่อง เพื่อตดัสนิผลการ
ประเมนิการผ่านจดุประสงคส์ าคญัของกจิกรรม เมือ่สิน้สุดการศกึษา 

   3.1.4 ตดัสนิใหผู้เ้รยีนทีผ่่านจดุประสงคส์ าคญัของกจิกรรม และมเีวลาเขา้รว่ม
กจิกรรมครบตามเกณฑใ์หเ้ป็นผูผ้่านการประเมนิผลการรว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิ
บกพรอ่งในเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่ง จะเป็นผูไ้มผ่่านการประเมนิผลการรว่มกจิกรรม จะตอ้งซ่อมเสรมิ
ขอ้บกพรอ่งใหผ้่านเกณฑก่์อนจงึจะไดร้บัการตดัสนิใหผ้่านกจิกรรม 
                 3.2 การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านช่วงชัน้ 

 เป็นการประเมนิสรปุผลการผ่านกจิกรรมตลอดช่วงชัน้ของผูเ้รยีนแต่ละคน เพื่อ 
น าผลไปพจิารณาตดัสนิการผ่านช่วงชัน้ โดยมขีัน้ตอนปฏบิตัิ ดงันี้ 
                          3.2.1 ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการรว่มกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีนทุกคนตลอดช่วงชัน้ 
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 3.2.2 ผูร้บัผดิชอบสรุปและประเมนิผลการรว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 

 3.2.3 เสนอผูบ้รหิารสถานศกึษาพจิารณาตดัสนิและอนุมตักิารประเมนิ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านช่วงชัน้ต่อไป 
                 3.3 การตดัสนิการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของผูเ้รยีน
ตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หค้รบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้ และเป็นเงือ่นไขส าคญั
อกีประการหนึ่งของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีผู่เ้รยีนทุกคนจะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมใหค้รบถว้น
และผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด จงึจะไดร้บัการพจิารณาตดัสนิ และอนุมตัผิล
กรประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านช่วงชัน้ต่อไป 

       3.3.1 การประเมนิผูเ้รยีนในการปฏบิตักิจิกรรม ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนในแต่ละกจิกรรม และผูเ้กีย่วขอ้งด าเนินการประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนตาม
จดุประสงคข์องกจิกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาของกจิกรรม โดยรวบรวมจากบนัทกึการเขา้ 
รว่มกจิกรรมและผลการปฏบิตักิจิกรรมและตดัสนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมเมือ่สิน้สุดระยะเวลาปฏบิตัิ
กจิกรรม   

       3.3.2 การตดัสนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหป้ระเมนิและตดัสนิ
เป็นรายกจิกรรม โดยพจิารณาจากผลการประเมนิตามจดุประสงคส์ าคญัของกจิกรรมกบัเวลาทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรมแต่ละกจิกรรมแลว้ตดัสนิตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 

  

    

    3.3.3 การแจง้ผลการประเมนิระดบัผลการประเมนิในการเขา้รว่มกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีส่ถานศกึษาก าหนด เมือ่ไดร้บัผลการเขา้รว่มกจิกรรมแลว้ 
ควรแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบโดยเรว็ และใหผู้เ้รยีนทีไ่มผ่่านเกณฑก์ารประเมนิไดท้ าการซ่อมเสรมิใหผ้่าน
ทุกๆกจิกรรม ในขณะเดยีวกนัใหแ้จง้ผลการประเมนิใหฝ้า่ยทะเบยีนของสถานศกึษาบนัทกึผลการ 
เขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีนแต่ละคนสะสมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

        3.3.4 การสรุปผลการประเมนิผ่านช่วงชัน้ เมือ่จบช่วงชัน้นายทะเบยีนจะรวบ 
รวมผลการเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนแต่ละคนตลอดจนช่วงชัน้ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิการเขา้
รว่มกจิกรรมไดค้รบตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด จะไดร้บัการพจิารณาใหผ้่านช่วงชัน้รว่มกบั
เกณฑม์าตรฐานการผ่านช่วงชัน้อื่นๆ ผูเ้รยีนทีม่ผีลการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไมค่รบตาม
เกณฑท์ีท่างสถานศกึษาก าหนดจะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อไปใหค้รบตามเกณฑ์ จงึจะ
ไดร้บัการพจิารณาใหผ้่านช่วงชัน้ 

 
 

 
 



 56   

   แนวทางการประเมิน 
    การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มแีนวทางในการประเมนิดงัแสดงในภาพประกอบ 6 
 
 

                        

  

  
ภาพประกอบ 6 แสดงแนวทางการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

         
        ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร. (2552).  หน้า 10 

 
 สถานศกึษาควรก าหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
2 ประการ คอื การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม และการประเมนิกจิกรรมพฒันา 
ผูเ้รยีนเพื่อการตดัสนิใจ 
 1. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม มแีนวปฏบิตัิ ดงันี้ 
                     1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
ก าหนด        
                     1.2 ประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จากการปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน ชิน้งาน
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายเน้นการมสี่วนรว่ม
ของเกีย่วขอ้งในการปฏบิตักิจิกรรม 

                     1.3 ผูเ้รยีนทีม่เีวลาการเขา้รว่มกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรม และมผีลงานชิน้งาน 
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด เป็นผูผ้่านการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนราย
กจิกรรมและน าผลการประเมนิ ไปบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน 
กจิกรรมเพื่อสงัคม 

และสาธารณประโยชน์ 

ประเมนิ 
เกณฑก์ารประเมนิ 

1.เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 
2.การปฏบิตักิจิกรรม 
3.ผลงาน/ชิน้งาน 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีน 

ซ่อมเสรมิ 

ไมผ่า่นตาม
เกณฑ ์

ผ่านตามเกณฑ ์

สง่ผลการประเมนิ 
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                   1.4 ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิ “ไมผ่่าน” ในเกณฑเ์วลาการเขา้รว่มกจิกรรม     
การปฏบิตักิจิกรรม และผลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด การประเมนิผล
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนคร ูหรอืผูร้บัผดิชอบตอ้งด าเนินการซ่อมเสรมิ และประเมนิจนผ่านทัง้นี้ควร 
ด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศกึษา 
 2. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อการตดัสนิในการประเมนิกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนเพื่อการตดัสนิใจเลื่อนชัน้และจบระดบัการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้และ
ประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา โดยการด าเนินการดงักล่าวมแีนวทาง
ในการปฏบิตัดิงันี้ 
     2.1 ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการรว่มกจิกรรมพฒันา 
ผูเ้รยีนของผูเ้รยีนทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
       2.2 ผูร้บัผดิชอบสรุป และตดัสนิผลการรว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีน 
เป็นรายบุคคลตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด เกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศกึษาทีส่ถานศกึษา
ก าหนดนัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งผ่านกจิกรรม 3 กจิกรรมส าคญั ดงันี้ 
  2.2.1 กจิกรรมแนะแนว 
                2.2.2 กจิกรรมนกัเรยีน ไดแ้ก่ กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้ าเพญ็
ประโยชน์และนกัศกึษาวชิาทหาร และกจิกรรมชุมนุม ชมรม 
                2.2.3 กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
           2.3 ผูร้บัผดิชอบเสนอผลการประเมนิต่อคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 
           2.4 ผูร้บัผดิชอบเสนอผูบ้รหิารสถานศกึษาพจิารณา เพื่ออนุมตัผิลการประเมนิ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศกึษา 

  เกณฑก์ารตดัสิน 
                ผูเ้รยีนจะตอ้งไดร้บัการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนและผ่านเกณฑต์ามทีส่ถานศกึษา
ก าหนดโดยก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิอยา่งเหมาะสม ดงันี้ 
 1. ก าหนดคุณภาพหรอืเกณฑใ์นการประเมนิตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐานก าหนดไว ้2 ระดบั คอื ผ่าน และไมผ่่าน 
 2. ก าหนดประเดน็การประเมนิใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละกจิกรรมและ
ก าหนดเกณฑก์ารผ่านการประเมนิ ดงันี้ 
 2.1 เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
            ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑป์ฏบิตักิจิกรรม และ
มผีลงาน ชิน้งาน คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
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            ไมผ่่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่่านปฏบิตัิ
กจิกรรม หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 

2.2 เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายปี/รายภาค 
  ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญั 
ทัง้ 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

             ไมผ่่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” ในกจิกรรมส าคญั
กจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งจากทัง้ 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรม 
เพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
                    2.3 เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื่อจบระดบัการศกึษา 
                       ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดบัการศกึษา
นัน้ 
                       ไมผ่่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบั
การศกึษานัน้ 
            แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผา่นเกณฑ ์
               กรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่่านกจิกรรมใหเ้ป็นหน้าทีข่องครหูรอืผูร้บัผดิชอบกจิกรรมนัน้ๆ  
ทีจ่ะตอ้งซ่อมเสรมิ โดยใหผู้เ้รยีนด าเนินกจิกรรมจนครบตามเวลาทีข่าดหรอืปฏบิตักิจิกรรมใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมนัน้ แลว้จงึประเมนิใหผ้่านกจิกรรมเพื่อบนัทกึในระเบยีนแสดงผล 
การเรยีน ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัใหร้ายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาทราบ เพื่อด าเนินการช่วยเหลอืผูเ้รยีน
อยา่งเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 
4. คู่มือ 
 การด าเนินงานทุกอย่างจ าเป็นตอ้งมหีลกัการและแนวทางชีน้ า เพื่อไปสู่จดุมุง่หมาย คู่มอื
จงึเป็นสิง่ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อก าหนดจดุมุง่หมาย วธิกีาร และแนวทางปฏบิตัทิีจ่ะท าใหก้ารด าเนินงานการ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยู่ในกรอบตามทศิทางทีต่อ้งการ                          
 4.1 ความหมายของคู่มือ                                                                               
    ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีู่มอื
ในการปฏบิตังิาน เพราะคู่มอืเป็นสิง่ก าหนดจดุมุง่หมายของกจิกรรมเป็นแนวทาง และวธิกีาร
ด าเนินงานตลอดจนวดัผลและประเมนิผล เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายนัน้ ซึง่มผีูใ้หค้วาม 
หมายไวห้ลายท่าน ดงันี้ 
   ปราณ ีกรณุวงษ์ (2546: 10) ไดใ้หค้วามหมายว่า คู่มอืเป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการ
กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืน าไปศกึษา ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามให้
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย  
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  เยาวภา อุส่าหฤ์ทธิ ์(2547: 61) อธบิายความหมายของคู่มอืว่า เป็นหนังสอืทีเ่ขยีนขึน้
เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ใ้ชเ้ครื่องมอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจและงา่ยต่อการปฏบิตัติามไดใ้นการท า
กจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

  คณติ จติเจรญิทวโีชค (2548: 43) ไดใ้หค้วามหมายว่า คู่มอืเป็นหนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้มา
เพื่อใหค้วามรูก้บัผูอ่้านในการท ากจิกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่ง โดยมุง่หวงัใหผู้อ่้านไดศ้กึษาท าความ
เขา้ใจดว้ยตนเองและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชเ้ป็นแนวทางด าเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
 อรา่ม เสอืเดช (2549: 5) ไดใ้หค้วามหมายว่า คู่มอื หมายถงึ หนงัสอืทีใ่หค้วามรู้
เกีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูใ้ช ้โดยมุง่หวงัใหผู้อ่้านหรอืผูใ้ชเ้ขา้ใจและสามารถด าเนินการ 
ในเรือ่งนัน้ๆ ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 จากความหมายของคู่มอืดงักล่าว สรปุไดว้่า คู่มอื หมายถงึ หนงัสอืที่เขยีนขึน้เพื่อเป็น
แนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจ ขอ้พงึปฏบิตั ิเพื่อส่งเสรมิ ประกอบการเรยีน การจดั
กจิกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถปฏบิตัติามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม    
 4.2  ประเภทคู่มือ  
 ศกัรนิทร ์สุวรรณโรจน์; และ คนอื่นๆ (2535: 77) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบัประเภทของ   
คู่มอืว่าม ี2 ประเภท ไดแ้ก่  
               1. คู่มอืการสอนหรอืคู่มอืการจดักจิกรรม เป็นคู่มอืทีใ่หค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัหลกัสตูรการสอนและการจดักจิกรรมของการเรยีนรู ้เช่น คู่มอืการอบรมนกัเรยีนหน้าเสาธง 
คู่มอืการจดักจิกรรม ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในโรงเรยีน เป็นตน้ 

  2. คู่มอืหนงัสอืเรยีน เป็นคู่มอืทีจ่ดัขึน้ควบคู่กบัหนงัสอืเรยีนทีเ่ราตอ้งการอธบิายให้
ใชห้นงัสอืนัน้ ๆ ใหถู้กตอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่การด าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
เนื้อหาในหนงัสอืเรยีน จงึมลีกัษณะกึง่แผนการสอน กึง่คู่มอืนกัเรยีน 

ปรชีา  ชา้งขวญัยนื; และ คนอื่นๆ (2539: 127-132) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัประเภทของ
คู่มอืว่าม ี3 ประเภท คอื 

    1. คู่มอืคร ูเป็นหนงัสอืทีใ่หแ้นวทางและค าแนะน าแก่คร ูเกีย่วกบัสาระ วธิกีาร 
กจิกรรม สื่อวสัดุอุปกรณ์ และแหล่งขอ้มลูอ้างองิต่างๆ ปกตมิกัใชค้วบคู่กบัต าราเรยีน เช่น คู่มอืจดั
กจิกรรมบูรณาการส าหรบัเดก็ประถมวยั คู่มอืปฏบิตักิารนิเวศวทิยา เป็นตน้ 

  2. คู่มอืผูเ้รยีน: แบบฝึกปฏบิตั ิคอื หนงัสอืทีผู่เ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกต ิ
จะประกอบไปดว้ยสาระค าสัง่ แบบฝึกหดั ปญัหาหรอืค าถาม ทีว่่างส าหรบัเขยีนค าตอบและการ
ทดสอบ ปจัจบุนัคู่มอืผูเ้รยีนไมเ่พยีงแต่จดัท าขึน้เพื่อใชค้วบคู่กบัหนงัสอืต าราเท่านัน้ แต่อาจใชเ้ป็น
คู่มอืส าหรบัการเรยีนศกึษาควบคู่ไปกบัหนงัสอือื่นๆ ทีท่ าหน้าทีแ่ทนครหูรอืต ารา เช่น บทเรยีน  
วดิทิศัน์ บทเรยีนทางไกล ภาพยนตร ์หรอืบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เป็นตน้  
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    3. คู่มอืทัว่ไป เป็นหนงัสอืทีใ่หข้อ้ความรูเ้กี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ่้านโดย
มุง่หวงัใหผู้อ่้านหรอืผูใ้ชม้คีวามเขา้ใจ และสามารถด าเนินการในเรือ่งนัน้ดว้นตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 ประดบั เรอืงมาลยั (2542: 98) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัประเภทของคู่มอืว่า แบ่งออกป็น  
3 ประเภท คอื      
  1. คู่มอืการสอนหรอืคู่มอืการจดักจิกรรม เป็นคู่มอืทีใ่หเ้นื้อหาสาระความรู ้และ
คุณธรรมในโรงเรยีน คู่มอืการอบรมหน้าเสาธง คู่มอืการจดักจิกรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีน  
เป็นตน้ 
  2. คู่มอืหนงัสอืเรยีน เป็นคู่มอืทีจ่ดัท าขึน้ควบคู่กบัหนงัสอืเรยีน 
  3. คู่มอืการใชส้ื่อ หรอืนวตักรรมเป็นการเผยแพรผ่ลงานของครเูพื่อใหผู้อ้ื่นน าไป 
ใชใ้หถู้กตอ้งจงึตอ้งจดัท าคู่มอืการใช้  การจดัท าสื่อชุดการสอนกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ  
เป็นตน้ 
 ปราณ ีรณุวงษ์ (2546: 11) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัประเภทของคู่มอืว่า แบ่งออกเป็น      
3 ประเภท  คอื  
  1. คู่มอืเกีย่วกบัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร เป็นคู่มอืทีเ่สนอแนะแนวทางเทคนิค 
วธิกีารสอน การใชส้ื่อหรอืนวตักรรมทีส่มัพนัธ์กบัวชิาใดวชิาหนึ่งหรอืระดบัชัน้เรยีนต่างๆทีก่ าหนด
ไวใ้นหลกัสตูรนัน้ ๆ    
  2. คู่มอืการจดักจิกรรมการสอนทัว่ไป เป็นคู่มอืทีเ่สนอแนะแนวทางหรอืเทคนิค  
วธิกีาร ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหก้ารจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรบรรลุวตัถุ 
ประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
  3. คู่มอืโดยตรง เช่น คู่มอืการจดักจิกรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีน คู่มอืการจดั
กจิกรรมโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน 
 จากแนวคดิเกีย่วกบัประเภทของคู่มอืดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า คู่มอืแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่   
 1. คู่มอืเกีย่วกบัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร เป็นคู่มอืทีเ่สนอแนะแนวทางหรอื
เทคนิควธิกีารสอน การใชส้ื่อหรอืนวตักรรมทีส่มัพนัธก์บัวชิาใดวชิาหนึ่ง หรอืระดบัชัน้เรยีนต่างๆ  
ทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนัน้ๆ เช่น คู่มอืรายวชิา คู่มอืระดบัชัน้เรยีน คู่มอืการใชส้ื่อนวตักรรม  
การเรยีนการสอน เป็นตน้ 
  2. คู่มอืการจดักจิกรรมการสอนทัว่ไป เป็นคู่มอืทีเ่สนอแนะแนวทางหรอืเทคนิค 
วธิกีารด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหก้ารจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรบรรลุจดุประสงค์ 
ทีก่ าหนดไวแ้ละเป็นคู่มอืทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัเนื้อหาหรอืค าอธบิายรายวชิาใดวชิาหนึ่งโดยตรง 
เช่น คู่มอืการจดักจิกรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีน คู่มอืการจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม  
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          4.3 องคป์ระกอบของคู่มือ 
 ในการจดัท าคู่มอืนัน้มสี่วนประกอบทีส่ าคญัๆทีส่ามารถใชป้ฏบิตังิานได ้ดงัแนวคดิและ
ขอ้สรปุของนกัวชิาการหลายท่าน ดงันี้  

 ศกัรนิทร ์สุวรรณโรจน์: และ คนอื่นๆ (2535: 89) ไดส้รปุองคป์ระกอบของการจดัท า
คู่มอืไว ้6 ส่วน ดงันี้ 

 1. ค าชีแ้จงการใชคู้่มอื 
 2. เนื้อหาสาระและกระบวนการหรอืขัน้ตอน 
 3. ค าชีแ้จงเกีย่วกบัการเตรยีมการทีจ่ าเป็นต่าง ๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ สื่อ 
 4. ความรูเ้สรมิหรอืแบบฝึกหดั หรอืแบบฝึกปฏบิตัเิพื่อช่วยในการฝึกฝน 
 5. ปญัหาและค าแนะน าเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
 6. แหล่งขอ้มลูและแหล่งอา้งองิต่าง ๆ  

 สมพร พุตตาล เบท็ซ ์(2539: 93) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบของคู่มอืในการปฏบิตังิาน
ควรประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี้ 

 1. ส่วนประกอบตอนตน้ ไดแ้ก่ 
1.1 ปก 
1.2 หน้าแสดงรายนามคณะผูจ้ดัท าและปีทีพ่มิพ์ 
1.3 ค าน า 
1.4 สารบญั 
1.5 แผนภูมแิสดงโครงสรา้งของหน่วยงาน 

2.  ส่วนทีเ่ป็นเน้ือหาหรอืวธิปีฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 
2.1 ค าอธบิายลกัษณะงาน 
2.2 แผนภูมแิสดงสายงานปฏบิตังิาน 
2.3 ขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิาน 
2.4 ภาพประกอบ 

3.  ส่วนประกอบตอนทา้ย ไดแ้ก่ 
3.1 ค าอธบิายศพัท ์
3.2 ดรรชนี 

 เอกวุฒ ิไกรมาก (2541: 54) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบของคู่มอืครวู่า คู่มอืคร ูควร
ประกอบดว้ยรายละเอยีดทีส่ าคญัๆ ดงัต่อไปนี้ 

1.  ค าชีแ้จงการใชคู้่มอืครอบคลุมถงึ 
1.1 วตัถุประสงคข์องเครือ่งมอื 
1.2 ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการใชคู้่มอื 
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1.3 วธิกีารใชคู้่มอื 
1.4 ค าแนะน า 

2.  เนื้อหาสาระทีจ่ะสอน ปกตจิะมกีารใหเ้นื้อหาสาระพรอ้มทีจ่ะสอน โดยมคี าชีแ้จง
หรอืค าอธบิายประกอบและอาจมกีารวเิคราะหเ์นื้อหาสาระใหผู้อ่้านเกดิความเขา้ใจทีจ่ะอ่าน 

3.  การเตรยีมการสอน ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี้ 
3.1 การเตรยีมสถานที ่วสัดุ สื่อ อุปกรณ์และเครือ่งมอืทีจ่ าเป็น 
3.2 การเตรยีมวสัดุ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหดัและแบบปฏบิตั ิ 

ขอ้สอบ ค าเฉลย 
3.3 การตดิต่อประสานงานทีจ่ าเป็น 

4.  กระบวนการ วธิกีาร กจิกรรมการเรยีนการสอน ส่วนน้ีนบัว่าเป็นส่วนส าคญั   
ของคู่มอื คู่มอืครจู าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูหรอืรายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 

4.1 ค าแนะน าเกี่ยวกบัขัน้ตอน และวธิกีารด าเนินการสอน 
4.2 ค าแนะน าและตวัอย่างเกีย่วกบักจิกรรมการสอนทีจ่ะช่วยใหก้ารสอนบรรลุ

เหตุผล 
4.3 ค าถาม ตวัอยา่ง แบบฝึกหดั และสื่อต่างๆ ทีใ่ชใ้นการสอน  
4.4 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัสิง่ทีค่วรท า ไมค่วรท า ซึง่มกัจะมาจากประสบการณ์ของ

ผูเ้ขยีน 
5.  การวดัและการประเมนิผล คู่มอืทีด่คีวรจะใหค้ าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน

อยา่งครบถว้น การวดัและการประเมนิผลการสอน นับเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการสอนอกี
องคป์ระกอบหนึ่งทีคู่่มอืจ าเป็นตอ้งใหร้ายละเอยีดต่างๆ เช่น เครือ่งมอืวดัผล วธิวีดัผล เกณฑก์าร
ประเมนิผล 

6.  ความรูเ้สรมิ คู่มอืครทูีด่จีะตอ้งค านึงถงึความตอ้งการของผูใ้ช ้และสามารถ
คาดคะเนไดว้่าผูใ้ชม้กัประสบปญัหาในเรือ่งใด และจดัหาหรอืจดัท าคู่มอืทีจ่ะช่วยส่งเสรมิความรู ้            
ของครอูนัจะท าใหก้ารสอนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

7.  ปญัหาและค าแนะน าเกีย่วกบัการป้องกนัและการแก้ปญัหา ผูเ้ขยีนเครือ่งมอื  
ควรจะเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในเรือ่งทีเ่ขยีน ซึง่จะช่วยใหรู้ว้่าการด าเนินการในเรือ่งนัน้ๆ มกัจะมี
ปญัหาอะไรเกดิขึน้ และจดุอ่อนในเรือ่งนัน้มอีะไรบา้ง 

8.  แหล่งขอ้มลูและแหล่งอา้งองิต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการศกึษาคน้ควา้
ต่อไป 
 มงคล ลลีาธนากร (2546: 41) ไดจ้ดัท าคู่มอืประกอบการสอนหลกัสตูรการใช้
โปรแกรมประมวลผลค าของสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน โดยมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ 
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1. ปก 
2. ค าน า 
3. สารบญั 
4. ค าแนะน าการใชคู้่มอื 
5. ใบเตรยีมการสอน 

5.1 วตัถุประสงค ์
5.2 วธิสีอน 
5.3 หวัขอ้หลกัสตูร 
5.4 สื่อการสอน 
5.5 แบบฝึกหดัตามใบงาน 
5.6 การวดัผลจากใบงาน / ใบทดสอบ 

6. ใบขอ้มลู เนื้อหาตามหวัขอ้วชิาเรยีงตามล าดบั 
7. ใบงาน 

 มนตร ีชมชื่น (2548: 61) ไดส้รปุแนวคดิองคป์ระกอบของคู่มอืไวว้่า คู่มอืทีด่นีัน้ตอ้งมี
แหล่งขอ้มลูและแหล่งอา้งองิทีถู่กตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านหรอืผูใ้ชใ้นการคน้ควา้เรือ่งต่างๆอย่าง
ลกึซึง้และงา่ยต่อความเขา้ใจโดยประกอบไปดว้ย ค าชีแ้จงในการใชคู้่มอื เนื้อหาของเรือ่งทีจ่ะคน้ควา้
ในทุกดา้น วธิกีารน าไปใช ้และการแนะน าแหล่งความรูอ้้างองิต่างๆ 

 จากการศกึษาองคป์ระกอบของการจดัท าคู่มอืทีด่นีัน้ พอสรปุไดว้่า คู่มอืมอีงคป์ระกอบ
ทีส่ าคญัคอื มคี าชีแ้จงในการใชคู้่มอื มเีนื้อหาสาระและค าอธบิายวธิกีารหรอืแนวทางการปฏบิตั ิการ
เตรยีมการเกีย่วกบัการจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ใจงา่ย มคี าแนะน า
เกีย่วกบัแนวทางการแกป้ญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูอ่้านหรอืผูน้ าคู่มอืไปปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง ตลอดจนมี
ค าแนะน าแหล่งความรูอ้า้งองิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผูศ้กึษาคน้ควา้ 
  4.4 ลกัษณะท่ีดีของคู่มือ 
 ในการพฒันาคู่มอืขึน้มานัน้จ าเป็นตอ้งค านึงถงึลกัษณะคู่มอืเป็นส าคญัเพราะผูท้ีใ่ชห้รอื
ศกึษาคู่มอืนัน้ จะใหค้วามสนใจหรอืไมข่ึน้อยูก่บัลกัษณะของคู่มอืทีด่นีัน่เอง   
 ครีบีรู จงวุฒเิวศย;์ และ มาเรยีม นิลพนัธ ์(2542: 17-18) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัลกัษณะ
คู่มอืทีด่ไีว ้3 ดา้น คอื  
 1. ดา้นเนื้อหา 
  1.1 เนื้อหาสาระหรอืรายละเอยีดในคู่มอืควรตรงกบัเรือ่งทีศ่กึษาและไม่ยาก      
จนเกนิไปจนท าใหไ้ม่มผีูส้นใจทีจ่ะหยบิอ่าน 
     1.2 การน าเสนอเนื้อหา ควรใหเ้หมาะสมกบัพืน้ความรูข้องผูท้ีจ่ะศกึษา 
    1.3 ขอ้มลูทีม่ใีนคู่มอื ผูอ่้านสามารถประยกุตใ์ชไ้ด้ 
    1.4 เนื้อหาควรเหมาะสมทีจ่ะน าไปอ้างองิได้ 
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   1.5 ควรมกีรณตีวัอยา่งประกอบในบางเรือ่ง เพื่อจะไดท้ าความเขา้ใจงา่ย 
   1.6 ควรมกีารปรบัปรุงเนื้อหาของคู่มอืใหท้นัสมยัเสมอ 
             2. ดา้นรปูแบบ 
     2.1 ตวัอกัษรทีใ่ชค้วรมตีวัโต และมรีปูแบบทีช่ดัเจน อ่านงา่ย เหมาะกบัการใช้
เครือ่งมอื 
  2.2 ควรมภีาพหรอืตวัอยา่งประกอบเนื้อหา 
   2.3 ลกัษณะการจดัรปูเล่ม ควรท าใหน่้าสนใจ 
  2.4 การใชภ้าษาควรใหเ้ขา้ใจงา่ยเหมาะกบัผูใ้ชคู้่มอื 
   2.5 กระบวนการน าเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปหายากหรอืเป็นเรือ่งๆ  
ใหช้ดัเจน 
                3. ดา้นการน าไปใช ้
    3.1 ควรระบุขัน้ตอน วธิกีารใชใ้หช้ดัเจน 
   3.2 มแีผนภูม ิตาราง ตวัอยา่งประกอบใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
   3.3 มขีอ้มลูเพื่อสามารถประสานงานต่างๆ ไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
   3.4 บอกสทิธปิระโยชน์และขอ้ควรปฏบิตัใิหเ้ขา้ใจง่าย 
  สมมารถ ปรงุสุวรรณ (2544: 83) ไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัคู่มอืทีด่คีวรมลีกัษณะในประเดน็
หลกัๆ ดา้นเน้ือหาทีถู่กตอ้งและครอบคลุมสาระของคู่มอืนัน้ๆ การจดัล าดบัของขอ้มลูน าเสนอเป็น
ขัน้ตอนเขา้ใจง่าย รายละเอยีดของคู่มอืตอ้งเขา้ใจงา่ย ผูศ้กึษาคู่มอืเมือ่อ่านแลว้สามารถน าไปปฏบิตัิ
ตามไดแ้ละรปูแบบของคู่มอืควรมคีวามสวยงาม ทนต่อการใช้ 
               เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2553: ออนไลน์) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัลกัษณะคู่มอืทีด่ไีว ้  
3 ลกัษณะ  คอื 
                    1. Manual Book เป็นค าแนะน าการใชง้านเป็นล าดบัขัน้ตอน สัน้ๆ กระชบั เช่น 
คู่มอืการใชก้ลอ้งดจิติอลที่แถมมาพรอ้มกบักลอ้ง เป็นตน้ 
   2. Cook Book เป็นการเพิม่เตมิจาก Manaul Book โดยมขีัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
(Flow Chart) พรอ้มค าอธบิายในส่วนต่างๆอยา่งละเอยีด 
                    3. Tips Book เป็นการเพิม่เตมิจาก Cook Book โดยมปีระสบการณ์เขา้มาดว้ย เช่น 
สิง่ทีค่วรท า ไมค่วรท า สิง่ทีท่ าได ้ท าไมไ่ด้ สิง่ทีต่อ้งระวงั กรณศีกึษาต่างๆ เป็นตน้ 
 ดงันัน้ ลกัษณะของคู่มอืปฏบิตังิานทีด่ ีจะตอ้งประกอบดว้ย 

  1. เนื้อหาชดัเจน เขา้ใจงา่ย อธบิายดว้ยภาพประกอบ แผนภมู ิแผนผงั 
  2. เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 
  3. เหมาะสมกบัหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย 
  4. มคีวามเป็นปจัจบุนั 
  5. มตีวัอยา่งประกอบ สิง่ทีท่ าได ้และสิง่ทีท่ าไมไ่ด้ 
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   สรปุไดว้่า ลกัษณะทีด่ขีองคู่มอืนัน้ตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัผูศ้กึษาคน้ควา้ มคีวาม
ทนัสมยั ใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ปฏบิตัติามแนวทาง 
ขัน้ตอน วธิกีารไดอ้ย่างเหมาะสม รปูเล่มมคีวามสวยงาม และทนทานต่อการน าไปใช้ 
 4.5 ประโยชน์ของคู่มือ 
 เยาวภา อุส่าหฤ์ทธิ ์(2547: 69) คู่มอืปฏบิตังิานทีจ่ดัท าขึน้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและผูป้ฏบิตังิาน ดงันี้ 

          1. คู่มอืปฏบิตังิานถอืเป็นบรรทดัฐานส าหรบัการปฏบิตังิาน คอื ช่วยใหก้าร
ปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมกีฎเกณฑ ์ไมว่่าใครจะเป็นผูป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัต่ิอใคร ท าใหเ้กดิแบบแผนทีด่ี 
 2. ช่วยใหผู้ม้ปีฏบิตังิานตระหนกัในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน 
 3. ใชเ้ป็นคู่มอืใหมใ่นการฝึกบุคลากรใหม ่ท าใหส้ามารถเรยีนรูง้านไดถู้กตอ้ง  
รวดเรว็ 
 4. ช่วยลดเวลาและลดความผดิพลาดและความบกพรอ่งในการปฏบิตังิาน 
 5. ช่วยลดค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
 6. ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
            เรอืงชยั จรงุศริวฒัน์ (2553: ออนไลน์) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัประโยชน์ของคู่มอืว่า  
คู่มอืเป็นสิง่ทีด่มีปีระโยชน์เพราะ 
   1. เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน ช่วยท าให้ 
  1.1 ผูป้ฏบิตังิานไมเ่กดิความสบัสน 
 1.2 ไดง้านทีม่คีุณภาพตามทีก่ าหนด 
 1.3 ลดขอ้ผดิพลาดจากการท างานทีไ่มเ่ป็นระบบ 
   2. แต่ละงาน แต่ละแผนก รูจ้กังานซึง่กนัและกนัท าใหเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการ
ประสานงาน 
   3. เมือ่มกีารโยกยา้ยต าแหน่งบุคลากร มกีารปฏบิตังิานใหมท่ดแทนจะสามารถ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ โดยการเรยีนรูจ้ากคู่มอื 
   4. ลดขอ้ผดิพลาดในการด าเนินงาน 
   5. บุคลากรสามารถท างานแทนกนัได้ 
   6. เป็นเครือ่งมอืในการอบรม สอนงาน 
   7. เป็นเอกสารอา้งองิในการท างาน 
   8. ผูบ้รหิารสามารถตดิตามการปฏบิตังิานในแต่ละล าดบัขัน้ได ้
   9. ช่วยลดการตอบค าถามระหว่างการท างาน 
   10. ลดขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิจากการท างานได้ 
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 4.6 แนวทางการพฒันาคู่มือ 
  เพื่อใหก้ารจดัท าคู่มอืมคีวามถูกตอ้ง ชดัเจนและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ผูศ้กึษา 
ไดค้น้ควา้รวบรวมสาระส าคญัเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาคู่มอืพอสงัเขป ดงันี้ 
 ปรชีา ชา้งขวญัยนื; และ คนอื่นๆ (2539: 132 -134) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาคู่มอื  
ไวว้่าจะตอ้งเน้นแนวปฏบิตัเิป็นส าคญั วธิกีารจดักจิกรรมนัน้ จะตอ้งเขยีนไวใ้หส้ามารถปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนไดแ้ละควรแสดงภาพ แผนภมู ิแผนผงั เพื่อช่วยใหค้รผููส้อนสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอน    
ไดง้า่ย ส่วนการเขยีนคู่มอืตอ้งใชภ้าษาทีผู่อ่้านไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจ ดงันัน้คู่มอืจงึตอ้งมี
ความชดัเจน มรีายละเอยีดครอบคลุมประเดน็ทีน่่าสงสยัไวท้ัง้หมด เพื่อทีผู่อ่้านจะไดเ้กดิความเขา้ใจ
อยา่งชดัเจน 
 ทศันีย ์ทพิยค์งคา (2547: 1-133) ไดจ้ดัท าคู่มอืแหล่งเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีนในจงัหวดั
ปทุมธานี มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ูอาจารย ์และนกัเรยีนใชเ้ป็นแนวทางใน
การศกึษาขอ้มลู แหล่งเรยีนรูน้ าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา รายละเอยีดของ
คู่มอืจะช่วยในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจากสถานการณ์จรงิ หรอืประสบการณ์ตรงของ
นกัเรยีนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนื้อหาของคู่มอืมรีายละเอยีดแหล่งเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวกบัภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ ผลติภณัฑแ์ละสถานทีส่ าคญัซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรสถานศกึษา 
 สมจติร ทบัทมิ (2548: 73) ไดส้รปุประเดน็ส าคญัไวว้่า การเขยีนคู่มอืนัน้จะตอ้งเน้นการ
ปฏบิตัเิป็นส าคญั ส่วนวธิกีารจดักจิกรรมตอ้งเขยีนใหล้ะเอยีด สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดแ้ละควร
แสดงภาพ แผนภูม ิแผนผงั เพื่อช่วยใหผู้ป้ฏบิตัสิามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ย การเขยีนคู่มอื
เป็นการสอนหรอืการใหค้วามรูแ้ก่ผูอ่้านทางดา้นภาษาเขยีน แต่เนื่องจากผูอ่้านไม่มโีอกาสทีซ่กัถาม
ผูเ้ขยีนในประเดน็ทีส่งสยั คู่มอืจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมปีระเดน็เน้ือหาทีล่ะเอยีดครอบคลุมประเดน็ทีน่่า
สงสยัไวท้ัง้หมด เพื่อทีผู่อ่้านจะไดศ้กึษาท าความความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 
 พศิูจน์ มไีปล่ (2549: 1-130) ไดจ้ดัท าคู่มอืการจดัการเรยีนการสอนโดยวธิสีตอรีไ่ลน์ 
ส าหรบัคร ูผูส้อนในโรงเรยีนอ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีเป็นการเสนอแนะแนวทางวธิกีารบรูณา
การหลกัสตูรและวธิกีารบรูณาการการเรยีนการสอนเขา้ดว้ยกนั โดยครผููส้อนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ
และฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง แลว้สามารถน าไปเป็นทางเลอืกทางหนึ่งในการพฒันากระบวนการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ส าหรบัคู่มอืทีด่ไีดน้ าเสนอรายละเอยีดต่างๆ ไวต้ามล าดบั สะดวก
แก่การท าความเขา้ใจ มตีวัอยา่งประกอบ ใหก้ารศกึษาหลายอยา่งมแีผนภาพประกอบการอธบิาย  
มกีารทดลองน าไปปฏบิตัซิึง่ช่วยใหเ้กดิทกัษะและความเขา้ใจอย่างยัง่ยนื 
 จากการศกึษาสามารถสรปุไดว้่า แนวทางการพฒันาคู่มอืทีด่นีัน้ ตอ้งเน้นการวางแผน
เตรยีมขอ้มลูจากเอกสาร ต ารา และคู่มอื ในแต่ละขัน้ตอน การเขยีนคู่มอืนัน้จะตอ้งเน้นการปฏบิตัิ
เป็นส าคญั ส่วนวธิกีารจดักจิกรรมตอ้งเขยีนใหล้ะเอยีด ใชภ้าษาทีผู่อ่้านไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ   
มคีวามชดัเจนท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ย มเีนื้อหาทีล่ะเอยีด
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ครอบคลุมตามล าดบั มภีาพประกอบการอธบิาย และมกีารทดลองน าไปปฏบิตัซิึง่ช่วยใหเ้กดิทกัษะ
และความเขา้ใจยิง่ขึน้ 
  การหาประสิทธิภาพของคู่มือ                                                                                                  
      การหาประสทิธภิาพของคู่มอื หมายถงึ การตรวจสอบพฒันาเพื่อใหง้านด าเนินไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพเป็นการน าคู่มอืไปทดลองใช ้(Try Out) เพื่อปรบัปรงุและน าไปทดลองใชจ้รงิ  
(Trial Run) โดยน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามสมบรูณ์ต่อไป (ชยัยงค ์พรหมวงศ.์  2520: 
27) 
   การทดลองใช ้หมายถงึ การน าคู่มอืทีส่รา้งขึน้เป็นตน้แบบ (Prototype) แลว้ไปทดลอง
ใชต้ามขัน้ตอนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของคู่มอืใหเ้ท่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
  การทดลองใชจ้รงิ หมายถงึ การน าคู่มอืทีท่ดลองใชแ้ละปรบัปรงุแลว้มาด าเนินการจรงิ
เป็นเวลาตามทีก่ าหนด ในประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
 ความจ าเป็นทีต่อ้งหาประสทิธภิาพในการผลติหรอืสรา้งงานทุกประเภทจะตอ้งมี 
การตรวจสอบงานเพื่อเป็นการประกนัว่ามปีระสทิธภิาพจรงิตามทีมุ่ง่หวงั ซึง่การหาประสทิธภิาพ
ของคู่มอืมคีวามจ าเป็น คอื คู่มอืจะท าหน้าทีช่ีแ้นะใหผู้ใ้ชม้แีนวทางในการด าเนินกจิกรรมไดด้ว้ย
ความมัน่ใจ คู่มอืนัน้จะมปีระสทิธภิาพในการใหผู้ใ้ชเ้กดิการเรยีนรูจ้รงิการหาประสทิธภิาพตามล าดบั
จะช่วยใหคู้่มอืทีม่คีุณค่าทางการใชง้านจรงิตามเกณฑท์ีก่ าหนด ส าหรบัผูส้รา้งคู่มอื การทดสอบหา
ประสทิธภิาพจะท าใหผู้ส้รา้งมัน่ใจไดว้่า หวัขอ้ทีบ่รรจคุู่มอืมคีวามเหมาะสมอนัจะช่วยใหผู้ส้รา้งมี
ความช านาญขึน้ เป็นการประหยดัแรงงานและเวลาในการเตรยีมตวัการจดัท าคู่มอื จะตอ้งค านึง
บุคคลทีจ่ะตอ้งมสี่วนรว่มในการใชคู้่มอื ดงันัน้การตรวจสอบจงึตอ้งอาศยัจากบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเริม่จากผูบ้รหิาร นกัวชิาการและผูใ้ชคู้่มอืส าหรบัปฏบิตัิงานนัน้ๆ 
  
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
               5.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
    งานวิจยัการพฒันาคู่มือ 
 วนิดา ฤทธิเ์จรญิ (2550: 151-153) ศกึษาการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันา
คุณภาพชวีติดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการส าหรบัครกูารศกึษานอกโรงเรยีน มวีตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติดว้ยการจดัการเรยีน 
รูแ้บบบูรณาการส าหรบัครกูารศกึษานอกโรงเรยีน 2) พฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติ 
ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการส าหรบัครกูารศกึษานอกโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 3) ทดลอง
ใชคู้่มอื 4) ประเมนิผลและปรบัปรงุคู่มอื สรปุผลงานวจิยั ดงันี้ 1) ครกูารศกึษานอกโรงเรยีนตอ้ง การ
ใหคู้่มอืการจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ มรีปูแบบทีม่กีาร
ประเมนิตนเองของครกู่อนและหลงัการใชคู้่มอื มคี าแนะน าในการศกึษาคู่มอื มเีนื้อหาเกีย่วกบัการ
จดักจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติดว้ยการจดัการบรูณาการ และคู่มอืควรมอีกัษรขนาดเหมาะสม อ่าน
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งา่ย ชดัเจน มภีาพประกอบเนื้อหา 2) คู่มอื ประกอบดว้ย ค าชีแ้จงการใชคู้่มอื วตัถุประสงค ์
ขอบขา่ยเนื้อหาและค าแนะน าการศกึษาคู่มอื เนื้อหา ประกอบดว้ย 2.1) ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัการ
พฒันาคุณภาพชวีติดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 2.2) การจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติ
ดว้ยการจดัการบูรณาการ 2.3) การมสี่วนรว่มในการเขา้ค่ายกจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติดว้ยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ คู่มอืมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์3) ทดลองคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันา
คุณภาพ ชวีติดว้ยการจดัการบรูณาการกบัครกูารศกึษานอกโรงเรยีน พบว่า ครกูารศกึษานอก
โรงเรยีนส่วนใหญ่ศกึษาคู่มอืไปตามค าแนะน าการใชคู้่มอื และปฏบิตัติามขัน้ตอนการศกึษาคู่มอื    
4) ผลการประเมนิคู่มอืดา้นความรูค้วามเขา้ใจ พบว่า ครมูคีวามคดิเหน็ว่าคู่มอื มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากครสูามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 
 ปรชีา สจัจากุล (2551: 68-70) ศกึษาการพฒันาคู่มอืระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์38 จงัหวดัระนอง เพื่อจดัท าและประเมนิคู่มอืการด าเนินงานระบบการ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 38 จงัหวดัระนอง จดัท าขึน้เพื่อเป็นคู่มอืส าหรบั
ครผููว้จิยัไดด้ าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร ต ารา คู่มอื 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและศกึษาจากสภาพจรงิโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์38 จงัหวดัระนอง ขัน้ตอน
ที ่2 ก าหนดโครงร่างและรปูแบบของคู่มอืโดยอาศยัขอ้มลูทีศ่กึษามา ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของคู่มอื โดยน ารา่งของคู่มอืใหผู้เ้ชีย่วชาญและอาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบแล้วน าไป
จดัท าคู่มอืแลว้น าไปใหผู้ป้ระเมนิความเหมาะสม 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มผูส้่งเสรมิการท างานของ
ครทูีป่รกึษาและกลุ่มครทูีป่รกึษา ประเมนิความเหมาะสม ทัง้เนื้อหา ภาษาและการน าไปใช ้ขัน้ตอน
ที ่4 ปรบัปรงุคู่มอืเป็นฉบบัสมบรูณ์ การวจิยัมผีลสรปุไดด้งันี้ 1.ไดคู้่มอืการด าเนินงานตามระบบการ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์38 จงัหวดัระนอง ซึง่มเีนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 
ส่วน ไดแ้ก่ 1) การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 2) การคดักรองนกัเรยีน 3) การป้องกนัและการแกไ้ข
ปญัหา 4) การส่งเสรมิพฒันานกัเรยีน 5) การส่งต่อ 6) การประเมนิทบทวน 2. การประเมนิความ
เหมาะสมของคู่มอื พบว่า ความถูกตอ้งทัง้ดา้นเน้ือหา ภาษาและขัน้ตอน การน าไปใชม้คีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก 
 อ านาจ แกว้รกัษ์ (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
โครงการบา้นมติรภาพ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนโรงเรยีนสภาราชนิี 2 โดย
มวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพื่อสรา้งและพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโครงการบา้นมติรภาพ
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของคร ูผูป้กครอง
นกัเรยีนและนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยใชโ้ครงการบา้นมติรภาพเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน และ 3) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนโรงเรยีนสภาราชนิี 2 อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั ที่
ก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2550 ก่อนและหลงัการใชคู้่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโครงการ
บา้นมติรภาพ พบว่า คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โครงการบา้นมติรภาพ เพื่อพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนโรงเรยีนสภาราชนิี 2 มคีุณภาพโดยรวมอยูร่ะดบัมากทีสุ่ด  
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ความพงึพอใจของครู ผูป้กครองนกัเรยีนและนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโครงการ
บา้นมติรภาพ ก่อนการจดักจิกรรมและหลงัการจดักจิกรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.05 และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนค่าเฉลีย่หลงัการด าเนินกจิกรรมสงูกว่าก่อนการ
ด าเนินกจิกรรม อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
    งานวิจยัคู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 เยาวภา อุส่าหฤ์ทธิ ์(2547: 233-234) ศกึษาคู่มอืคร ูการด าเนินงานตามระบบกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ มจีดุมุง่หมายเพื่อจดัท าและประเมนิคู่มอืการด าเนินงาน
ตามระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ ซึง่มวีธิกีารจดัท าและประเมนิการจดั า
คู่มอื 5 ขัน้ตอน คอื 1. ขัน้เตรยีมการ ศกึษาคน้ควา้หลกัการจดัท าคู่มอื หลกัการเขยีนกจิกรรม การ
จดัท าระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจาก ต ารา หนงัสอืงานวจิยัและเอกสารทางวชิาการ 2. ขัน้วางแผน
จดัท าคู่มอืโดยเขยีนโครงรา่งของคู่มอื ประกอบดว้ย แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ระบบกจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาโครงรา่ง 3. ขัน้ด าเนินการจดัท าคู่มอืและพจิารณาคู่มอื
โดยด าเนินการเขยีนคู่มอืตามผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะ 4. ขัน้ตอนประเมนิความเป็นไปไดข้องคู่มอืโดย
คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัวชิาการ จ านวน 4 คน ผูบ้รหิาร จ านวน 4 คน และ
ผูป้ฏบิตังิาน จ านวน 4 คน พจิารณาใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ 5. ขัน้จดัท าคู่มอืฉบบัสมบรูณ์
จากการด าเนินงานดงักล่าว สามารถจดัท าคู่มอืคร ูการด าเนินงานตามระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
โรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ ประกอบดว้ย แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่เป็นกจิกรรมใน
หลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่ กจิกรรมชุมนุม กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมใฝรู่ ้ 
ใฝเ่รยีน นอกจากนัน้ได ้ กล่าวถงึ กจิกรรมในหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ไดแ้ก่ กจิกรรม
ชุมนุม กจิกรรมใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ตลอดจนวธิกีารวดัประเมนิผล และกจิกรรม
นอกหลกัสตูร ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในการด าเนินการจดักจิกรรม 
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโรงเรยีนต่อไป 
 คณติ จติเจรญิทวโีชค (2548: บทคดัยอ่) ศกึษาคู่มอืการจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันา
ประชาธปิไตยในโรงเรยีน เพื่อใหค้รผููส้อนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต 1 ไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมวถิชีวีติประชาธปิไตยของนกัเรยีน 3 ดา้น คอื  
1) ดา้นคารวะธรรม 2) ดา้นสามคัคธีรรม 3) ดา้นปญัญาธรรม รวมทัง้ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการควบคุม ก ากบั ตดิตามและนิเทศ ผูจ้ดัท าไดศ้กึษาคน้ควา้จากเอกสาร หนงัสอื 
งานวจิยัและคู่มอืต่างๆ เพื่อใหเ้นื้อหาครบถว้นสมบูรณ์สอดคลอ้งตามหลกัการของประชาธปิไตย  
ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงร่างและรายละเอยีดประกอบหวัขอ้คู่มอื โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่าง คู่มอืประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื ตอนที ่1 
ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัครผููส้อนประชาธปิไตย ตอนที ่2 การจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันา
ประชาธปิไตยในโรงเรยีน ตอนที ่3 กจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยในโรงเรยีน ตอนที่ 4 
การประเมนิพฤตกิรรมวถิชีวีติประชาธปิไตย จดัท าเนื้อหาสาระและใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความ
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เหมาะสมของเนื้อหาสาระคู่มอื แกไ้ขปรบัปรงุ เนื้อหาสาระและจดัท าคู่มอืฉบบัร่างใหผู้เ้ชีย่วชาญ  
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้าโครงการประชาธปิไตย และครผููส้อน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของคู่มอืก่อนน าไปใช ้พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าคู่มอืมคีวามเหมาะสมสามารถ
น าไปใชใ้นการจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยในโรงเรยีนไดใ้นระดบัมากทีสุ่ด 
 อรา่ม เสอืเดช (2549: 144) ศกึษาคู่มอืการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนวดัชา้งเผอืก มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้ร ูอาจารยส์ามารถใชเ้ป็นคู่มอืใน
การด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน และผูบ้รหิารใชเ้ป็นคู่มอืในการ
นิเทศ ตดิตามและพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน โดยด าเนินการเป็น 4 ขัน้ 
ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 ศกึษารวบรวมขอ้มลู เอกสาร ต ารา คู่มอื งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและศกึษาจาก
สภาพจรงิโรงเรยีนวดัชา้งเผอืก ขัน้ตอนที ่2 ก าหนดโครงรา่งและรปูแบบของคู่มอืโดยอาศยัขอ้มลูที่
ศกึษามา ขัน้ตอนที ่3 ปรบัปรงุคู่มอืโดยน าร่างของคู่มอืใหผู้เ้ชีย่วชาญ และอาจารยท์ีป่รกึษาตรวจ 
สอบแลว้น าไปจดัท าคู่มอื ขัน้ตอนที่ 4 ทดสอบคู่มอื โดยการน าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ ซึง่ประกอบดว้ย
นกัวชิาการ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครปูฏบิตังิานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ประเมนิความ
เหมาะสมทัง้เนื้อหา ภาษา และการน าไปใช ้ขัน้ตอนที ่5 จดัท าคู่มอืฉบบัสมบูรณ์ พบว่า 1) ไดคู้่มอื
การด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนวดัชา้งเผอืก มเีนื้อหา
แบ่งออกเป็น 6 ตอน คอื 1. การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 2. การคดักรองนกัเรยีน 3. การป้องกนั
และการแก้ปญัหา 4. การส่งเสรมิพฒันานกัเรยีน 5. การส่งต่อ 6. การประเมนิทบทวน 2) การประเมนิ 
ความเหมาะสมของคู่มอื พบว่า มคีวามถูกตอ้ง ทัง้ดา้นเนื้อหา ภาษาและขัน้ตอนการน าไปใชม้คีวาม
เหมาะสม  
 งานวิจยัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
               พพิฒัน์ พลเกษตร (2547: 109-110) ศกึษาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ของโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สุราษฏรธ์านี เขต 3 มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ของโรงเรยีนประถมศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 3 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนประถมศกึษา ในเขตพืน้ที่
การศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 3 จ านวน 173 คน จากจ านวนโรงเรยีน 173 โรง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวจิยัสรุปได ้ดงันี้ 1) หลกัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนส่วน
ใหญ่ก าหนดใหผู้เ้รยีนมบีทบาทในการเขา้รว่มกจิกรรมตามความถนดั และความสนใจของนกัเรยีน 
ใหค้รทูีป่รกึษากจิกรรมมบีทบาท ในการปฐมนิเทศใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเป้าหมายและวธิกีารด าเนินการจดั
กจิกรรม มกีารก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตักิารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนโดยมผีูป้กครองและชุมชนใหม้คีวามรว่มมอืกบัสถานศกึษาเพื่อ
ตดิตามพฒันาการของผูเ้รยีน 2) ขัน้ตอนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัิ 
ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มกีารเตรยีมบุคลากรและจดัหาเอกสารเกีย่วกบัการจดักจิกรรม

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พิพัฒน์%20พลเกษตร%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พฒันาผูเ้รยีน ใหศ้กึษาหาความรูก้ าหนด  ใหผู้บ้รหิารเป็นผูน้ิเทศ ตดิตามและประเมนิผล มกีาร
ส ารวจความพรอ้มของสถานศกึษาดา้นบุคลากร อาคารสถานที ่และวสัดุอุปกรณ์ 3) การประเมนิผล
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มกีารก าหนดใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมและผ่านเกณฑต์ามทีส่ถานศกึษา
ก าหนด โดยใหค้รทูีป่รกึษากจิกรรม มบีทบาทดแูลใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 มณี ครไชยศร ี(2550: 51) ศกึษาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของ
ครเูกีย่วกบัสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ช่วงชัน้ที่ 1 และ 2 เพื่อก าหนดแนวทางใน
การพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยัแผนกประถม จงัหวดัเชยีงใหม่ โดย
ศกึษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ทีป่ระกอบดว้ยคณะกรรมการบรหิาร ผูร้ว่มบรหิาร หวัหน้าระดบัชัน้ หวัหน้า
กลุ่มสาระ หวัหน้างานในฝา่ยกจิการนกัเรยีน ครผููส้อนและวทิยากรภายนอก รวม 25 คน เครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสมัภาษณ์ แบบมโีครงสรา้ง วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจง
ความถีแ่ลว้ใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus Group) ในการน าเสนอขอ้เสนอแนะการจดักจิกรรม 
ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ สภาพและปญัหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐานโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยัแผนกประถม ซึง่ประกอบดว้ย กจิกรรมลกูเสอื กจิกรรมแนะแนว
และกจิกรรมชมรมเสรมิหลกัสตูรในการด าเนินการจดักจิกรรมนัน้ม ี2 กจิกรรม คอื กจิกรรมลกูเสอื 
และกจิกรรมแนะแนวทีม่โีครงสรา้ง แผนงาน โครงการ สามารถด าเนินการไดค้รบกระบวนการตาม
ขัน้ ตอนการวางแผนจนถงึขัน้ตอนการประเมนิผลการจดักจิกรรม หลกัการในการจดักจิกรรม คอื  
ใหผู้เ้รยีนทุกคนมคีวาม สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง เนื้อหากจิกรรมสอดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนดัของผูเ้รยีน ดา้นผูบ้รหิาร พบว่า ใหก้ารส่งเสรมิการจดักจิกรรมโดยมุ่งเน้นความหลาก 
หลาย สนบัสนุนบุคลากรและผูเ้รยีนใหพ้ฒันาตนเอง ในลกัษณะแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม ดา้นผูเ้รยีน พบว่า ส่วนใหญ่สามารถเลอืกเรยีนไดต้ามความ
ถนดัของตนเอง กจิกรรมลกูเสอืยงัตอ้งพฒันาทกัษะการปฏบิตัติามหลกัสตูรลกูเสอืกจิกรรมแนะแนว
สามารถใหบ้รกิารไดต้ามแผนงาน ผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มสี่วนส่งเสรมิ ดา้นคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนและระบบประกนัคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกในมาตรฐานดา้นผูเ้รยีน 
 งานวิจยัการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ดารนิ สุทธสิอาด (2547: 90) ศกึษาปญัหาในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร   
ผลการวจิยั  พบว่า ปญัหาในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนม ี3 ดา้น คอื 1) ดา้นการก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิกจิกรรมแนะแนวและกจิกรรมพฒันาความถนดั ความสนใจ ตามความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ ผูป้กครองและชุมชน ไม่มสี่วนรว่มขาดการประสานงานกบั
ผูเ้ชีย่วชาญแนะแนว กจิกรรมไมห่ลากหลาย 2) ดา้นการส่งเสรมิสนับสนุน กจิกรรมแนะแนว และ
กจิกรรมพฒันาความถนดัความสนใจตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ ขาดบุคลากร 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปรีชา%20สัจจากุล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขาดงบประมาณ วสัดุครภุณัฑไ์มเ่พยีงพอ สถานทีไ่มเ่หมาะสมในการจดักจิกรรม ขาดแหล่งเรยีนรู ้
และครไูดร้บัการอบรม สมัมนา เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถน้อยและไมต่่อเนื่อง 3) ดา้นการ
ประเมนิผลและรายงาน กจิกรรมแนะแนว และกจิกรรมพฒันาความถนดั ความสนใจ ตามความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ ขาดเครือ่งมอืทีไ่ดม้าตรฐาน ไมน่ าผลการประเมนิไปใชใ้น
การพฒันา ขาดบุคลากรดา้นการประเมนิผล การประเมนิผลตามสภาพจรงิไมต่่อเนื่อง 
 คต ิปรชีา (2550: 91-99) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการบรหิารกจิกรรมพฒันา
นกัเรยีนในสถานศกึษาเอกชนขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานนทบุร ีเขต 2 ใน 3 ดา้น 
คอื ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และการประเมนิผลกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน พบว่า 1) ความคดิเหน็ของครสูถานศกึษาเอกชนขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษานนทบุร ีเขต 2 ทีม่ต่ีอการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 2) การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอ
การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่าง
กนัโดยครทูีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปี มคีวามคดิเหน็สงูกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี และ
ครทูีม่ปีระสบการณ์ 5-10 ปี 3) การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนจ าแนกตามความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พบว่า แตกต่างกนั
โดยครทูีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจมาก มคีวามคดิเหน็สงูกว่าครทูีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย 
 5.2  งานวิจยัต่างประเทศ 

 เทเลอร ์(ธรีะ แทนศริ.ิ  2541: 43; อา้งองิจาก Talor.  1988: 102) ศกึษาการจดั
กจิกรรมนกัเรยีนในโรงเรยีนมธัยมรฐัจอเจยีรก์บัโรงเรยีนมธัยมนอกรฐั ทีม่กีารจดักจิกรรมนกัเรยีนใน
ระดบัดเีลศิ ผลการวจิยัการจดักจิกรรมนกัเรยีน มทีัง้ทีเ่ป็นปญัหา และไมเ่ป็นปญัหา ทีไ่มเ่ป็นปญัหา 
ไดแ้ก่ ระบบธุรการ การเงนิ ปรชัญา จดุมุง่หมาย และการวางแผนโครงการ ส่วนการจดักจิกรรมที่
เป็นปญัหา ไดแ้ก่ การขาดงบประมาณ การประเมนิผล สนบัสนุนดา้นการเงนิ และการฝึกอบรม 
พบว่า การจดักจิกรรมนกัเรยีนทีม่คีุณค่าต่อประสบการณ์ของนกัเรยีนและผูอ้บรม แต่มปีญัหา
เกีย่วกบัโครงการและการจดัการ การไดผู้ส้นับสนุนทีไ่มด่ ีอาจารยท์ีป่รกึษาและผูบ้รหิารทีไ่มม่เีวลา
จะจดัเฉพาะกจิกรรมทีจ่ าเป็นตอ้งท าส่วนกจิกรรมบางอยา่งไมม่เีวลาท า แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
โรงเรยีนทีม่กีารจดักจิกรรมในระดบัดเีลศิ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัทางสถติิ 

 คอคแมน (Cockman.  1989: 191) ศกึษาความสมัพนัธข์องขนาดโรงเรยีน สถานภาพ  
ตน้ก าเนิดเกี่ยวกบัชุมชนทีม่วีฒันธรรม และสถานภาพการจา้งของนกัเรยีนอยู่บนขอบเขตการ
เกีย่วพนัการมสี่วนรว่มอยูด่ว้ยในกจิกรรมนกัเรยีน พบว่า กจิกรรมนกัเรยีนมสี่วนอยู่ในการเรยีน 
การสอน 4.768% นกัเรยีน 51.2% มคีวามรูส้กึว่าเขามสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมมากกว่านกัเรยีน
ในโรงเรยีนขนาดใหญ่  

 บลมูสแตรน (Bloomstran.  2002: Online) ศกึษาเกีย่วกบัศกัยภาพของผูป้กครองใน 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พบว่า ในการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนนอกจากโรงเรยีนจะด าเนินการ
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แลว้จะตอ้งอาศยัความรว่มมอืระหว่าง ครผููส้อน นกัเรยีน และผูป้กครอง โดยบุคคลทัง้ 3 จะตอ้งให้
ความรว่มมอืซึง่กนัและกนัในการท างาน พบว่า ผูป้กครองโรงเรยีนประถมศกึษาในอเมรกิาส่วนใหญ่
มคีวามพงึพอใจ และยนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอืเป็นอาสาสมคัรในหอ้งสมดุ ในหอ้งเรียน ซึง่ก่อให ้เกดิ
ความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน และผูป้กครองโดยเมือ่ถงึวนัหยดุกจ็ะมกีารประสานงานทีด่รีะหว่าง 
โรงเรยีนและชุมชนไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาโดยโรงเรยีนมคีวามเชื่อว่า
ผูป้กครองจะสามารถน าเสนอมมุมองทีแ่ปลกใหมใ่นการจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีนได ้
 ฮอรล์อเวย ์(Holloway. 2002: Online) ศกึษากจิกรรมนอกหลกัสตูรและการสรา้งแรง 
จงูใจของนกัเรยีน พบว่า เหตุผลทีท่ าใหก้จิกรรมนอกหลกัสตูรดงึดดูความสนใจของนกัเรยีนมาจาก
การมสี่วนรว่มของนกัเรยีนประถมศกึษา หลงัจากการเรยีนการสอน พบว่า กจิกรรมนอกหลกัสตูร
สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่นักเรยีน และพรอ้มทัง้ไดป้ระสบการณ์การเรยีนรูก้ารท ากจิกรรมนอก
หลกัสตูรท าใหน้กัเรยีนเป็นทีรู่จ้กัและจะก่อใหเ้กดิทศันะคตทิีด่ต่ีอโรงเรยีน กจิกรรมนอกหลกัสตูรท า
ใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบเสรมิสรา้งทกัษะการมสี่วนรว่มในสงัคม ผลทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนอกหลกั 
สตูร พบว่า เดก็ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมชอบทีจ่ะอยูใ่นโรงเรยีนมากกว่าเดก็ทีไ่มเ่ขา้รว่มกจิกรรม และเดก็
ทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์จะท าใหเ้ดก็เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอวชิา   
วทิยาศาสตรด์ว้ย 
 มอรร์ซิเซย ์(Morrissey.  2005: Online) ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างกจิกรรมทีจ่ดั
ภายนอกโรงเรยีนและการพฒันาทีด่ขีองเยาวชน จะส่งผลใหก้ดิความรว่มมอืกนัระหว่างชุมชนและ
ครอบครวัโดยมวีตัถุประสงคข์องงานวจิยั คอื ตอ้งการทีจ่ะเสนอกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ และคาด 
หวงัว่ากจิกรรมจะป้องกนัเยาวชนจากปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจุบนัไดเ้พราะมงีานวจิยั 
รายงานทีศ่กึษาเกีย่วกบัยาเสพตดิ ความรุน่แรงหรอืปญัหาพฤตกิรรมอื่นๆ พบว่า กจิกรรมทีจ่ดัภาย 
นอกโรงเรยีนมผีลต่อการเสนอแนวทางแก้ปญัหาและใชก้จิกรรมมาเป็นเครือ่งมอืพฒันาคุณภาพชวีติ 
ของเยาวชน ซึง่กจิกรรมทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื กจิกรรมทางศาสนา กจิกรรมนอกหลกัสตูร 
กจิกรรมอาสาสมคัร โดยมอีงคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทีด่ขีองเยาวชน ประกอบดว้ย คร ู
ผูส้อน การจดัการของโรงเรยีน ครอบครวัและผูก้ าหนดนโยบาย โดยครอบครวัและชุมชนนัน้เป็น
สถานทีแ่รกในการพฒันาของเยาวชน 
 จากการศกึษาผลการวจิยัในเรือ่ง การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีก่ล่าวมา สรปุไดว้่า  
โรงเรยีนมกีารก าหนด นโยบาย วตัถุประสงค ์และโครงสรา้งการจดักจิกรรมนกัเรยีน การวางแผน
กจิกรรมนกัเรยีน การด าเนินงานกจิกรรมนักเรยีน การตดิตามและการประเมนิผลการจดักจิกรรม
นกัเรยีนไวอ้ยา่งชดัเจน ผูบ้รหิารและคณะครใูหค้วามสนใจกจิกรรมนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
กจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัมากทีสุ่ด คอื กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีและกจิกรรมส่งเสรมิวชิาการ กจิกรรม
ทีจ่ดัน้อย คอื กจิกรรมทศันศกึษา ปญัหาการบรหิารงานกจิกรรมนกัเรยีนของคร ูมปีญัหาอยู่ระดบั 
ปานกลาง นกัเรยีนควรมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งประสบการณ์ในทุกๆดา้น  
 



บทท่ี 3 
ขัน้ตอนและวิธีการพฒันาคู่มือ 

  
 คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มวีธิกีารพฒันาและประเมนิคุณภาพ  
ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและรวบรวมขอ้มลูกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
กจิกรรมชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  
  ขัน้ตอนที ่2 การจดัท าโครงรา่งของคู่มอื 
 ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื 
 ขัน้ตอนที ่4 จดัท าคู่มอืฉบบัสมบรูณ์ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและรวบรวมข้อมลูกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  
 1.1 ศกึษาแนวคดิ และจดุประสงคข์องการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และนโยบายของสถานศกึษา เพื่อ
น ามาเป็นขอ้มลูในการเขยีนคู่มอื 

 1.2 ศกึษาหลกัการเขยีนคู่มอืจากหนงัสอื คู่มอืต่างๆ และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อใหก้ารพฒันาคู่มอืเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
           1.3 รวบรวม ขอ้มลู แนวคดิ ทฤษฎ ีในการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ น ามาใชใ้นการเขยีนคู่มอื     
ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัท าโครงร่างของคู่มือ  
 คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มวีธิกีารด าเนินการ ดงันี้ 
  1. ก าหนดกรอบเนื้อหากจิกรรม ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี2) กจิกรรมชุมนุม 
3) กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  
   มอีงคป์ระกอบของคู่มอื ดงันี้ 
   1.1 ปก 
   1.2 ค าน า 
   1.3 สารบญั 
   1.4 ค าแนะน าการใชคู้่มอื 
   1.5 วตัถุประสงค ์  
   1.6 ประโยชน์ของคู่มอื 
   1.7 ส่วนประกอบของคู่มอื 



75 

 

   

 

  
  

1.8 เนื้อหา  
     ตอนที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัครผููส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย  

หลกัการ เป้าหมาย ขอบข่าย แนวการจดักจิกรรม โครงสรา้งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน บทบาทหน้าที่
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน     
   ตอนที ่2 ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

 ตอนที ่3 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่  
             1. กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบข่าย 
แนวการจดักจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ 
     1.1 กจิกรรมบูรณาการค่ายลกูเสอื 

   1.2 กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง 
1.3 กจิกรรมปลกูจติส านึกความรูคู้่คุณธรรม 
1.4 กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน 
1.5 กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show 

                         2. กจิกรรมชุมนุม ชมรม ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย     
แนวการจดักจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ 

 2.1 กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง           
 2.2 กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 
 2.3 กจิกรรมโยคะพาเพลนิ 
 2.4 กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี   
    2.5 กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม    

        3. กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ประกอบดว้ย หลกัการ 
วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม 
ไดแ้ก่ 

 3.1 กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน 

 3.2 กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน     
 3.3 กจิกรรมสองวยัสานใยรกั 
 3.4 กจิกรรมสาธติปลอดภยั ไรล้กูน ้ายงุลาย 
 3.5 กจิกรรมปนัน ้าใจใหน้้อง 

        ตอนที ่4 แบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 1.9 เอกสารอา้งองิ   
  2. เสนอรายชื่อผูเ้ชีย่วชาญเพื่อพจิารณาร่างคู่มอื และขอท าหนงัสอืราชการจากบณัฑติ

วทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรยีนเชญิผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของโครงร่างของคู่มอื     
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ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 
 เพื่อใหคู้่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มคีุณภาพเหมาะสมในการน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ส าหรบัคร ู
อาจารย ์และผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
 1. ตรวจสอบโครงรา่งของคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ดงันี้ 
     1.1 น าร่างคู่มอืเสนอผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมการน าไปใชข้องคู่มอืการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยใหผู้ป้ระเมนิ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา จ านวน 4 คน และครผููป้ฏบิตักิารสอน จ านวน 10 คน พจิารณาใหค้วามเหน็และ
ขอ้เสนอแนะ เพื่อพจิารณาโครงรา่งคู่มอืดงัรายชื่อต่อไปนี้ 
 ผูเ้ช่ียวชาญ 
               1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สุภากจิ กรรมการบรหิารหลกัสตูร มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
               2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่ อาจารยป์ระจ าบณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. อาจารย ์ดร.ศรสีมร พุ่มสะอาด อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 
มหาวทิยาลยัรงัสติ    
 4. นายนิพนธ ์งามอกัษร ผูอ้ านวยการ โรงเรยีนวดักก ส านกังานเขตบางขุนเทยีน 
กรงุเทพมหานคร 
 5. อาจารยอ์ภริมณ อุไรรตัน์ ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
            ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาดา คุปตานนท ์ต าแหน่งผูอ้ านวยการ โรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัรงัสติ    
   2. นางสาวจริะวรรณ ศรสีุระ ต าแหน่งรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัรงัสติ  
          3. ดร.ปิยะวด ีธนเศรษฐกร ต าแหน่งผูบ้รหิารฝา่ยอนุบาลและประถมศกึษา โรงเรยีน
สาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
         4. ดร.มาเรค็ บุคแมน ต าแหน่งผูบ้รหิารฝ่ายมธัยมศกึษา โรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัรงัสติ  
        ครผููป้ฏิบติัการสอน 
   1. นางสาววรณุ ฮอลลงิกา ต าแหน่งหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
และครผููส้อนวชิาภาษาไทย ช่วงชัน้ที ่4 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
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       2. นายศราณุพงศ ์วจิติเกตุธรีชยั ต าแหน่งครูแนะแนวและผูช้่วยผูป้ระสานงาน  
ฝา่ยมธัยมศกึษา โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
   3. นายมงคลกร ศรวีชิยั ต าแหน่งครผููส้อนวชิาคณติศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่4  
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
   4. นางสาวศศนิวภา การะหงส ์ต าแหน่งครวูดัผลและประเมนิผล โรงเรยีนสาธติ 
แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ   
   5. นางสาวผกามาส สงิหจ์าย ต าแหน่งครวูดัผลประเมนิผลหลกัสตูรและการสอน 
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ     
   6. นางศศพิงษ์ เพชรบุตร ต าแหน่งครผููส้อนวชิาการงานพืน้ฐานอาชพี ช่วงชัน้ที ่3 
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
   7. นางสาวกรณุา มทีรพัย ์ต าแหน่งครผููส้อนวชิาภาษาไทย ช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีน
สาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
   8. นางสาวปวณีา สทิธโิชคธรรม ต าแหน่งครผููส้อนวชิาคณติศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่3 
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ     
   9. นางสาวศนัสนีย ์บุญแตม้ ต าแหน่งครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีน
สาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ      
   10. นายเกรยีงไกร นะจร ต าแหน่งครูผู้สอนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
              1.2 แกไ้ขปรบัปรงุโครงรา่งตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
              1.3 น าโครงรา่งของคู่มอืทีแ่กไ้ขแลว้ ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้           
              1.4 น าโครงรา่งของคู่มอืเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสมกบัการน าไปใช้
เป็นคู่มอืในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทัง้ดา้นเนื้อหา รปูแบบ ตลอดจนความเหมาะสมในดา้น
เอกสารและภาษาทีใ่ช ้  
               1.5 สรา้งแบบประเมนิความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของคู่มอื เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญ
แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ แบบสอบถามมลีกัษณะปลายเปิด  
               1.6 ปรบัปรงุ แกไ้ขโครงร่างของคู่มอืตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
           2. ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอื 
    เกณฑก์ารตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอื ในการตรวจสอบความเหมาะสมของ 
การด าเนินการพฒันาคู่มอื ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
    2.1 การเกบ็ขอ้มลู โดยใชแ้บบประเมนิดงัปรากฏในภาคผนวก ง เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของคู่มอื โดยใหผู้ป้ระเมนิ ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผูู้
ปฏบิตักิารสอน เป็นผูต้อบแบบประเมนิและแสดงความคดิเหน็ 
     2.2 รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู ตามเกณฑก์ารตรวจสอบความเหมาะสมของ
คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  



78 

 

   

 

  
  

     2.3 เกณฑก์ารตรวจสอบความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเกณฑ์
การตรวจสอบความเหมาะสม ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัของ    
วเิชยีร เกตุสงิห ์ (2538: 9) โดยใหค้ะแนนระดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย ดงันี้   
    ระดบั 5 คะแนน หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
    ระดบั 4 คะแนน หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมาก 
    ระดบั 3 คะแนน หมายถงึ มคีวามเหมาะสมปานกลาง 
    ระดบั 2 คะแนน หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 
    ระดบั 1 คะแนน หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
     2.4 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ผูศ้กึษาไดน้ าคะแนนทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญมาสรุปหาค่าเฉลี่ย ( X ) ตามล าดบัและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
วเิคราะหข์อง วเิชยีร เกตุสงิห ์ (2538: 9) ดงันี้ 
    ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชไ้ดม้ากทีสุ่ด 
    ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชไ้ดม้าก 
    ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชไ้ดป้านกลาง 
    ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชไ้ดน้้อย 
    ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชไ้ดน้้อยทีสุ่ด 
ขัน้ตอนท่ี 4  การจดัท าคู่มอืฉบบัสมบรูณ์  
 ด าเนินการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใหผู้บ้รหิาร หวัหน้ากลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
ครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดม้คีู่มอื
ฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั ค าแนะน าการใชคู้่มอื วตัถุประสงค์ ประโยชน์ 
ส่วนประกอบของคู่มอื และเนื้อหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
   มเีนื้อหาประกอบดว้ย 4 ตอน คอื ตอนที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัครผููส้อนกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ไดแ้ก่ หลกัการ เป้าหมาย ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม โครงสรา้งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
บทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และการประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตอนที ่2 ระบบกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ตอนที ่3 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
กจิกรรมชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ และตวัอยา่งการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
15 กจิกรรม ตอนที ่4 แบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
   การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูร        
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  
มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
  2. การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
  3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  เพื่อความสะดวกในการวเิคราะหข์อ้มลู เสนอผลการศกึษา และผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ผูศ้กึษาขอเสนอสญัลกัษณ์ทีใ่ช ้         
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้   
     n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
    X  แทน ค่าเฉลีย่ (Mean) 
    S.D. แทน ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปนี้ 

  ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิความเหมาะสมในการน าคู่มอืไป
ใช ้ดว้ยค่าสถติพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามผูต้อบแบบประเมนิ โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่ารอ้ยละ 
         ตอนที ่2 วเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้โดยใช้
ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่และค่าความ
เบีย่งเบน 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้
ผลปรากฏดงัตาราง 8 
 

ตาราง 8 จ านวนและค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ ำแนกตำมผู้ประเมิน   
 

ผูป้ระเมนิ จ านวน รอ้ยละ 

1. ผูเ้ชีย่วชาญ 5 26.3 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา                                                                       4 21.1 

3. ครผููป้ฏบิตักิารสอน                                                                         10 52.6 

รวม 19 100 
 
  จากตาราง 8 แสดงว่า ผูป้ระเมนิความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้จ าแนกตามผูป้ระเมนิ 
จ านวน 19 คน พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 
4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.1 ครผููป้ฏบิตักิารสอน จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.6   
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  ตอนท่ี 2 วเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้โดยใช้
ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่และค่าความ
เบีย่งเบน ผลปรากฏ ดงัตาราง 9 - ตาราง 14 
 
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมนิของผูป้ระเมนิความเหมาะสม    
    ในการน าคู่มอืไปใช ้(n = 19) 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมนิ 

X   S.D. แปลผล 
1.  รปูลกัษณ์ของเล่ม 4.42 0.51 มาก 
2.  ขนาดตวัอกัษร ชดัเจน อ่านงา่ย 4.68 0.48 มากทีส่ดุ 
3.  ลกัษณะการจดัรปูเล่ม   4.47 0.51 มาก 
4.  ค าแนะน าการใชคู้่มอืเขา้ใจงา่ย ครอบคลุมวตัถุประสงค ์ประโยชน์ และ     

ส่วนประกอบของคู่มอื 4.95 0.23 มากทีส่ดุ 
5.  คู่มอืมคีวามเหมาะสมในรายละเอยีดของเนื้อหา คอื ความรูพ้ืน้ฐาน  

ส าหรบัครผููส้อน ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน และแบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4.89 0.32 มากทีส่ดุ 

6.  เนื้อหาสาระคู่มอืครอบคลุม กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม   
และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 4.58 0.51 มากทีส่ดุ 

7.  วตัถุประสงคข์องคู่มอืมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา 
     ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 4.79 0.42 มากทีส่ดุ 
8.  การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมขีัน้ตอน วธิกีารทีเ่หมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.21 0.42 มาก 
9.  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มคีวามหลากหลายเหมาะสมในทางปฏบิตัิ 4.47 0.51 มาก 
10. ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหาในคู่มอืมคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.32 0.48 มาก 
11. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมวีธิกีารวดัประเมนิผลทีเ่หมาะสม 4.21 0.42 มาก 

รวม 4.55 0.12 มากทีสุ่ด 
 
 จากตาราง 9 แสดงว่า การประเมนิความเหมาะสมในการน าไปใชข้องคู่มอืการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติ
แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า โดยรวม ผูป้ระเมนิ มคีวามคดิเหน็ว่า คู่มอืมคีวามเหมาะสมในการ
น าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.55, S.D. = 0.12)   
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ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมนิของผูป้ระเมนิความเหมาะสม 
 ของการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ (n = 19) 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมนิ 

X  S.D. แปลผล 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    
1.  ค าแนะน าการจดักจิกรรมช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามได้ 4.95 0.23 มากทีส่ดุ 
2.  เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรมเหมาะสมในการน าไปใช้ 4.68 0.48 มากทีส่ดุ 
3.  วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา      

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 4.68 0.48 มากทีส่ดุ 
4.  ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหามคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.32 0.48 มาก 
5.  การจดักจิกรรมมคีวามหลากหลายเหมาะสมในการปฏบิตั ิ 4.58 0.51 มากทีส่ดุ 
6.  วธิกีารวดัประเมนิผลกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.58 0.51 มากทีส่ดุ 
7.  รปูแบบกจิกรรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท ากจิกรรม

อื่นๆ และบรูณาการกบักจิกรรมอื่นได ้     4.53 0.51 มากทีส่ดุ 
รวม 4.62 0.18 มากทีส่ดุ 

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม    
1.  ค าแนะน าการจดักจิกรรมช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามได้ 4.58 0.51 มากทีส่ดุ 
2.  เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรมเหมาะสมในการน าไปใช้ 4.58 0.51 มากทีส่ดุ 
3.  วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา 
     ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 4.89 0.32 มากทีส่ดุ 
4.  ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหามคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.32 0.48 มาก 
5.  การจดักจิกรรมมคีวามหลากหลายเหมาะสมในการปฏบิตั ิ 4.58 0.51 มากทีส่ดุ 
6.  วธิกีารวดั ประเมนิผลกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.53 0.51 มากทีส่ดุ 
7.  รปูแบบกจิกรรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท ากจิกรรม

อื่นๆ และบรูณาการกบักจิกรรมอื่นได ้     4.37 0.50 มาก 
รวม 4.55 0.23 มากทีส่ดุ 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์    
1.  ค าแนะน าการจดักจิกรรมช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามได้ 4.63 0.50 มากทีส่ดุ 
2.  เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรมเหมาะสมในการน าไปใช้ 4.53 0.51 มากทีส่ดุ 
3.  วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 4.79 0.42 มากทีส่ดุ 
4. ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหามคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.26 0.45 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมนิ 

X  S.D. แปลผล 
5.  การจดักจิกรรมมคีวามหลากหลายเหมาะสมในการปฏบิตั ิ 4.37 0.50 มาก 
6.  วธิกีารวดั ประเมนิผลกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.26 0.45 มาก 
7.  รปูแบบกจิกรรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท ากจิกรรม

อื่นๆ และบรูณาการกบักจิกรรมอื่นได ้     4.32 0.48 มาก 
รวม 4.45 0.23 มาก 

 
 จากตาราง 10 แสดงว่า การประเมนิความเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไปใช้
ในคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า โดยรวม ผูป้ระเมนิ มคีวามคดิเหน็ว่า กจิกรรม
ลกูเสอื-เนตรนาร ีมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.62, S.D. = 0.18)   
กจิกรรมชุมนุม/ชมรม มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.55,  
S.D. = 0.23) และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้ 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.23)   
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมนิของผูป้ระเมนิความเหมาะสม 
 ของการน าการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช ้(n = 19) 
  

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมนิ 

X  S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    

 1.1 กจิกรรมบูรณาการค่ายลกูเสอื 4.60 0.25 มากทีสุ่ด 
 1.2 กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง 4.32 0.21 มาก 
 1.3 กจิกรรมปลกูจติส านึกความรูคู้่คุณธรรม 4.75 0.20 มากทีสุ่ด 
 1.4 กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน 4.45 0.26 มาก 
 1.5 กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show 4.39 0.26 มาก 

รวม 4.50 0.06 มากทีสุ่ด 
2. กิจกรรมชุมนุม/ชมรม    
 2.1 กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง           4.43 0.28 มาก 
 2.2 กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 4.63 0.14 มากทีสุ่ด 
 2.3 กจิกรรมโยคะพาเพลนิ 4.64 0.16 มากทีสุ่ด 
 2.4 กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี   4.60 0.26 มากทีสุ่ด 
 2.5 กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  4.52 0.19 มากทีสุ่ด 

รวม 4.56 0.09 มากทีสุ่ด 
3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์    
 3.1 กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน 4.55 0.31 มากทีสุ่ด 
 3.2 กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน  4.65 0.21 มากทีสุ่ด 
 3.3 กจิกรรมสองวยัสานใยรกั  4.33 0.19 มาก 
 3.4 กจิกรรมสาธติปลอดภยัไรล้กูน ้ายงุลาย 4.88 0.21 มากทีสุ่ด 
 3.5 กจิกรรมปนัน ้าใจใหน้้อง    4.38 0.16 มาก 

รวม 4.56 0.10 มากทีสุ่ด 
 

 จากตาราง 11 แสดงว่า การประเมนิความเหมาะสมในการน าการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไป
ใชใ้นคู่มอื พบว่า โดยรวม ผูป้ระเมนิ มคีวามคดิเหน็ว่า การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรม
ลกูเสอื-เนตรนาร ีมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.50,    S.D. = 0.06) 
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมชุมนุม/ชมรม มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด ( X = 4.56, S.D. = 0.09) และ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.56,  
S.D. = 0.10) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมนิของผูป้ระเมนิความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้จ าแนกตามผูป้ระเมนิ (n = 19) 
 

รายการประเมนิ  
ระดบัการประเมนิ 

ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) ผูบ้รหิารสถานศกึษา(n =4) ผูป้ฏบิตักิารสอน (n = 10) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. รปูลกัษณ์ของเล่ม 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 4.10 0.32 มาก 
2. ขนาดตวัอกัษร ชดัเจน อ่านง่าย 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
3. ลกัษณะการจดัรปูเล่ม   4.80 0.45 มากทีสุ่ด 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.30 0.48 มาก 
4. ค าแนะน าการใชคู้่มอืเขา้ใจงา่ย ครอบคลุมวตัถุประสงค ์ประโยชน์                     

และส่วนประกอบของคู่มอื 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.90 0.32 มากทีสุ่ด 
5. คู่มอืมคีวามเหมาะสมในรายละเอยีดของเนื้อหา คอื ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบั

ครผููส้อน ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ   
แบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.80 0.42 มากทีสุ่ด 

6. เนื้อหาสาระคู่มอืครอบคลุม กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม   
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 4.40 0.52 มาก 

7. วตัถุประสงคข์องคู่มอืมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 4.40 0.55 มาก 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.90 0.32 มากทีสุ่ด 

8. การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมขีัน้ตอน วธิกีารทีเ่หมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.20 0.45 มาก 4.00 0.00 มาก 4.30 0.48 มาก 
9. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มคีวามหลากหลายเหมาะสมในทางปฏบิตั ิ 4.20 0.45 มาก 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
10.ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหาในคู่มอืมคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.00 0.00 มาก 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.40 0.52 มาก 

รวม 4.55 0.06 มากทีสุ่ด 4.66 0.09 มากทีสุ่ด 4.50 0.12 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง 12 แสดงว่า การประเมนิความเหมาะสมในการน าไปใชข้องคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า โดยรวม ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า คู่มอืมคีวามเหมาะสมในการน าไปใชไ้ด้ 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.55, S.D. = 0.06) ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามคดิเหน็ว่า คู่มอืมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.66,                     
S.D. = 0.09) และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ว่า คู่มอืมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.50, S.D. = 0.12)  
  
ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมนิของผูป้ระเมนิความเหมาะสมของการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช ้จ าแนกตาม 
 ผูป้ระเมนิ (n = 19) 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมนิ 

ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) ผูบ้รหิารสถานศกึษา(n =4) ผูป้ฏบิตักิารสอน (n = 10) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
1. ค าแนะน าการจดักจิกรรมช่วย  ใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามได้ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.90 0.32 มากทีสุ่ด 
2. เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรม เหมาะสมในการน าไปใช้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
3. วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 4.60 0.52 มากทีสุ่ด 
4. ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหามคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.40 0.55 มาก 4.00 0.00 มาก 4.40 0.52 มาก 
5. การจดักจิกรรมมคีวามหลากหลายเหมาะสมในการปฏบิตั ิ 4.40 0.55 มาก 4.25 0.50 มาก 4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
6. วธิกีารวดั ประเมนิผลกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
7. รปูแบบกจิกรรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท ากจิกรรมอื่นๆ  
   และบรูณาการกบักจิกรรมอื่นได ้     4.20 0.45 มาก 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 4.60 0.52 มากทีสุ่ด 

รวม 4.57 0.23 มากทีสุ่ด 4.61 0.07 มากทีสุ่ด 4.64 0.20 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมนิ 

ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) ผูบ้รหิารสถานศกึษา(n =4) ผูป้ฏบิตักิารสอน (n = 10) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม          
1. เมือ่อ่านค าแนะน าการจดักจิกรรมชุมนุม/ชมรม แลว้ช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถ

ปฏบิตัติามได ้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.60 0.52 มากทีสุ่ด 
2. เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรมเหมาะสมในการน าไปใช้ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.60 0.52 มากทีสุ่ด 
3. วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
4. ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหามคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.20 0.45 มาก 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.30 0.48 มาก 
5. การจดักจิกรรมมคีวาม หลากหลายเหมาะสมในการปฏบิตั ิ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 4.25 0.50 มาก 4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
6. วธิกีารวดัประเมนิผลกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
7. รปูแบบกจิกรรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท ากจิกรรมอื่นๆ  
   และบรูณาการกบักจิกรรมอื่นได ้     4.40 0.55 มาก 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.30 0.48 มาก 

รวม 4.51 0.19 มากทีสุ่ด 4.54 0.27 มากทีสุ่ด 4.57 0.25 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมนิ 

ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) ผูบ้รหิารสถานศกึษา(n =4) ผูป้ฏบิตักิารสอน (n = 10) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์          
1. เมือ่อ่านค าแนะน าการจดักจิกรรมชุมนุม/ชมรม แลว้ช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถ

ปฏบิตัติามได ้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.60 0.52 มากทีสุ่ด 
2. เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรม เหมาะสมในการน าไปใช้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 4.40 0.52 มาก 
3. วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศกัราช 2551    4.80  0.45 มากทีสุ่ด 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
4. ล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหามคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน 4.20 0.45 มาก 4.25 0.50 มาก 4.30 0.48 มาก 
5. การจดักจิกรรมมคีวาม   หลากหลายเหมาะสมในการปฏบิตัิ 4.20 0.45 มาก 4.25 0.50 มาก 4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
6. วธิกีารวดัประเมนิผลกจิกรรมม ีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 4.25 0.50 มาก 4.40 0.52 มาก 
7. รปูแบบกจิกรรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท ากจิกรรมอื่นๆ  
   และบรูณาการกบักจิกรรมอื่นได ้     4.00 0.00 มาก 4.25 0.50 มาก 4.50 0.53 มากทีสุ่ด 

รวม 4.40 0.06 มาก 4.39 0.21 มาก 4.50 0.29 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง 13 แสดงว่า การประเมนิความเหมาะสมในการน าไปใชข้องกจิกรรม ในคู่มอื
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า โดยรวมกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีผูเ้ชีย่วชาญ มคีวาม
คดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57, S.D. = 0.23) ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.61, 
S.D. = 0.07) และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด ( X = 4.64, S.D. = 0.20)   
 กจิกรรมชุมนุม/ชมรม ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.51, S.D. = 0.19) ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวาม
เหมาะสมในการน าไปใชไ้ด ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.54, S.D. = 0.27) และผูป้ฏบิตักิารสอน   
มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57, S.D. = 0.25)   
 กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสม
ในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.06) ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ว่า  
มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.21) และผูป้ฏบิตักิารสอน   
มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.50, S.D. = 0.29)   
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ตาราง 14 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการประเมนิของผูป้ระเมนิความเหมาะสมของการน าการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไปใช ้(n = 19) 
 

รายการประเมนิ  
ระดบัการประเมนิ 

ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) ผูบ้รหิารสถานศกึษา(n =4) ผูป้ฏบิตักิารสอน (n = 10) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี          
 1.1 กจิกรรมบรูณาการคา่ยลูกเสอื 4.63 0.18 มากทีส่ดุ 4.58 0.22 มากทีส่ดุ 4.58 0.31 มากทีส่ดุ 

 1.2 กจิกรรมเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง 4.27 0.19 มาก 4.25 0.10 มาก 4.38 0.25 มาก 
1.3 กิจกรรมปลกูจติส านึก ความรูคู้ค่ณุธรรม 4.83 0.20 มากทีส่ดุ 4.71 0.16 มากทีส่ดุ 4.72 0.21 มากทีส่ดุ 

 1.4 กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน 4.33 0.12 มาก 4.50 0.33 มากทีส่ดุ 4.48 0.29 มาก 
 1.5 กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show 4.27 0.15 มาก 4.63 0.21 มากทีส่ดุ 4.37 0.27 มาก 

รวม 4.47 0.07 มาก 4.53 0.03 มากทีส่ดุ 4.51 0.06 มากทีส่ดุ 
2. กิจกรรมชมุนุม/ชมรม          
 2.1 กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง           4.43 0.22 มาก 4.63 0.28 มากทีส่ดุ 4.35 0.30 มาก 
 2.2 กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 4.67 0.12 มากทีส่ดุ 4.63 0.16 มากทีส่ดุ 4.62 0.16 มากทีส่ดุ 
 2.3 กจิกรรมโยคะพาเพลนิ 4.60 0.19 มากทีส่ดุ 4.58 0.17 มากทีส่ดุ 4.68 0.15 มากทีส่ดุ 
 2.4 กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี   4.80 0.14 มากทีส่ดุ 4.67 0.24 มากทีส่ดุ 4.47 0.25 มาก 
 2.5 กจิกรรมยุวรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  4.60 0.15 มากทีส่ดุ 4.58 0.17 มากทีส่ดุ 4.45 0.21 มาก 

รวม 4.62 0.04 มากทีส่ดุ 4.62 0.02 มากทีส่ดุ 4.51 0.09 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ)  
 

 
รายการประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 
ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) ผูเ้ชีย่วชาญ (n = 5) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
3. กิจกรรมเพ่ือสงัคม และสาธารณประโยชน์        

 3.1 กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน 4.57 0.38 มากทีส่ดุ 4.54 0.32 มากทีส่ดุ 4.55 0.30 มากทีส่ดุ 
 3.2 กจิกรรมสภานกัเรยีนสูชุ่มชน  4.77 0.15 มากทีส่ดุ 4.54 0.16 มากทีส่ดุ 4.63 0.23 มากทีส่ดุ 
 3.3 กจิกรรมสองวยัสานใยรกั  4.20 0.07 มาก 4.29 0.08 มาก 4.42 0.23 มาก 
 3.4 กจิกรรมสาธติปลอดภยัไรล้กูน ้ายุงลาย 4.90 0.15 มากทีส่ดุ 4.88 0.16 มากทีส่ดุ 4.87 0.26 มากทีส่ดุ 

 3.5 กจิกรรมปนัน ้าใจใหน้้อง    4.37 0.14 มาก 4.38 0.21 มาก 4.38 0.16 มาก 
รวม 4.56 0.09 มากทีส่ดุ 4.53 0.03 มากทีส่ดุ 4.57 0.12 มากทีส่ดุ 
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 จากตาราง 14 แสดงว่า การประเมนิความเหมาะสมในการน าไปใชข้องการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ในคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่า โดยรวม การจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนของกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.07) ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสม
ในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.53, S.D. = 0.03) และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็
ว่า มคีวามเหมาะสม  ในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.51, S.D. = 0.06) 
 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมชุมนุม/ชมรม ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเหน็ว่า     
มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.62, S.D. = 0.04) ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชไ้ด ้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด    
( X = 4.62,    S.D. = 0.02) และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการ
น าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.51, S.D. = 0.09)   
 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้ชีย่วชาญ   
มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.56, S.D. = 0.09) 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด         
( X = 4.53, S.D. = 0.03) และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57, S.D. = 0.12)  



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศกึษาเพื่อพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ซึง่มขีอ้สรปุผล
การด าเนินการพฒันาคู่มอื อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญั ดงันี้ 
    1. เพื่อพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
    2. เพื่อประเมนิคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
ความส าคญัของการพฒันาคู่มือ 
   ผลการศกึษาครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึระดบัการประเมนิความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช้
ของผูป้ระเมนิเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหวัหน้ากลุ่มกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน สามารถน าคู่มอืไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนภายในโรงเรยีน และ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชคู้่มอืเป็นแนวทางในการดแูล ก ากบั ตดิตาม นิเทศ การจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนในโรงเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 
 

วิธีการด าเนินการพฒันาคู่มือ  
 คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มขี ัน้ตอนในการจดัท าและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของคู่มอื ดงันี้  
    1) ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและรวบรวมขอ้มลูกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม 
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ จากเอกสาร ต ารา คู่มอื และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  
    2) จดัท าโครงรา่งของคู่มอืและรปูแบบการเขยีนคู่มอื โดยมอีงคป์ระกอบของคู่มอืและ
เนื้อหาของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
    3) น ารา่งคู่มอืและแบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา พจิารณาใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรงุใหเ้หมาะสม แลว้
น าไปประเมนิความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้โดยผูป้ระเมนิ 19 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ
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จ านวน 5 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ านวน 4 คน และครผููป้ฏบิตักิารสอนจ านวน 10 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคู่มอื  
    4) จดัท าคู่มอืฉบบัสมบรูณ์ ประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั ค าแนะน าการใช้คู่มอื 
วตัถุประสงค ์ประโยชน์ ส่วนประกอบของคู่มอื และเนื้อหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น ประกอบดว้ย 4 ตอน คอื 1) ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัครผููส้อนกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ไดแ้ก่ หลกัการ เป้าหมาย ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม โครงสรา้งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
บทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และการประเมนิผล กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 2) ระบบกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 3) การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประกอบดว้ย กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม 
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ และตวัอยา่งการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 15 กจิกรรม 
และ 4) แบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
       

สรปุผลการวิเคราะหข์้อมลู 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผูป้ระเมนิความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้จากการพจิารณา
ตรวจสอบระดบัการประเมนิและขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมนิ จ านวน 19 คน สรุปไดด้งันี้   
   1) คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ผูป้ระเมนิมคีวามคดิเหน็ว่า มคีวาม
เหมาะสมในการน าคู่มอืไปใช ้โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   
   2) กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีและกจิกรรมชุมนุม/ชมรม ผูป้ระเมนิมคีวามคดิเหน็ว่า มี
ความเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และกจิกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูป้ระเมนิมคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ อยูใ่นระดบัมาก   
   3) การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม/ชมรม และ 
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูป้ระเมนิมคีวามคดิเหน็ว่า การน าการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   
 เมือ่จ าแนกตามผูป้ระเมนิ ผูศ้กึษา พบว่า 
              1) คู่มอืมคีวามเหมาะสมในการน าไปใชจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 5 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 4 คน และผูป้ฏบิตักิารสอน จ านวน 10 คน มคีวาม
คดิเหน็ว่า คู่มอืมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
   2) กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูป้ฏบิตักิารสอน มี
ความคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   
     3) กจิกรรมชุมนุม/ชมรม ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวาม
คดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   
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   4) กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวาม
คดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ อยูใ่นระดบัมาก และ 
ผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด     
   5) การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีผูเ้ชีย่วชาญ มคีวาม
คดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูป้ฏบิตักิาร
สอนมคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช ้อยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด  
   6) การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมชุมนุม/ชมรม ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
   7) การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 โดยภาพรวม การวเิคราะหข์อ้มลูของผูป้ระเมนิ ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และครผููป้ฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็ต่อความเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชจ้ดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.55, S.D. = 0.12)  
     
การอภิปรายผล 
 จากการศกึษาครัง้นี้ เพื่อพฒันาและประเมนิคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตาม
หลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้ 
              1) คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ผูป้ระเมนิ ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูป้ฏบิตักิารสอน มคีวามเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าคู่มอืไปใชจ้ดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ทีเ่ป็นเช่นน้ี เนื่องจาก ความเหมาะสมของคู่มอื
กายภาพ มรีปูลกัษณ์ ขนาดตวัอกัษร มคีวามชดัเจน อ่านงา่ย ลกัษณะการจดัรปูเล่มเหมาะสม เมือ่
ครผููป้ฏบิตักิารสอนไดศ้กึษารายละเอยีดจากค าแนะน าการใชคู้่มอืแลว้จะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และ
สามารถจดักจิกรรมได ้เนื้อหาในคู่มอืครอบคลุม กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุมและ
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยวตัถุประสงคข์องคู่มอืมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ครผููป้ฏบิตักิารสอนและครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยา่งมขี ัน้ตอน และมวีธิกีารวดัประเมนิผลที่
ชดัเจน สามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตัไิดจ้รงิ และผูบ้รหิารสถานศกึษาเหน็ความส าคญัในการใชคู้่มอื 
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เป็นแนวทางในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีน ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
มากขึน้ 
   2) กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม/ชมรม และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณ- 
ประโยชน์ ส่วนใหญ่ผูป้ระเมนิมคีวามเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใน
คู่มอืไปใช ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากครผููส้อนไดศ้กึษาตามค าแนะน าการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนช่วยท าใหค้รทูีป่รกึษากจิกรรมหรอืผูป้ฏบิตักิารสอนเกดิความเขา้ใจ สามารถปฏบิตัติามได้
และศกึษาคู่มอืการจดักจิกรรมไดต้ามเวลาทีต่นเองสะดวก เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรมเหมาะสม
ในการน าไปใช ้และวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทัง้การจดัล าดบัขัน้ตอนของเนื้อหา มคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน ซึง่
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมคีวามหลากหลายในทางปฏบิตั ิท าใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองทัง้ดา้นร่างกาย 
สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม มคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กัการแกป้ญัหา และตดัสนิใจไดอ้ยา่งมเีหตุผล 
ครผููป้ฏบิตักิารสอนมวีธิกีารวดัผลประเมนิผลทีช่ดัเจน รวมทัง้รปูแบบกจิกรรมในกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัท ากจิกรรมอื่นๆ และบรูณาการกบักจิกรรมอื่นได ้ 
   3) การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ส่วนใหญ่ผูป้ระเมนิ
มคีวามเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการน าการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไปใช ้โดยรวม อยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก การจดักจิกรรมเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน สามารถ
ปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีน ท าใหเ้กดิความ
สนุกสนาน เพลดิเพลนิ เกดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ และครทูีป่รกึษากจิกรรมสามารถสรา้ง
บรรยากาศทีท่ าใหผู้เ้รยีน ไมรู่ส้กึเบื่อหน่ายในการท ากจิกรรม เกดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง 
ครผููส้อนกบัผูเ้รยีน เช่น กจิกรรมบรูณาการค่ายลกูเสอื กจิกรรมโยคะพาเพลนิ และกจิกรรม อย.
น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน ซึง่ออกแบบกจิกรรมหลากหลายในรปูแบบลกัษณะจติอาสา 
เป็นตน้ 
 คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มเีนื้อหาประกอบดว้ย กจิกรรมลกูเสอื-
เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม/ชมรม กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ และการจดักจิกรรมใน
คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ครทูีป่รกึษากจิกรรมสามารถน าคู่มอืไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ และท าใหค้รทูีม่คีวามถนดัต่างกนั เขา้ใจไมต่รงกนั หรอืขาดประสบการณ์ ความรู ้
ความช านาญในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สามารถจดักจิกรรมแลพฒันาผูเ้รยีนไปในทศิทาง
เดยีวกนัได ้ท าใหผู้เ้รยีน เก่ง ด ีมสีุข ตรงตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถใชคู้่มอืการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนเป็นแนวทางในการดูแล ก ากบั ตดิตาม นิเทศ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
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 จากผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืในการน าคู่มอืไปใช ้ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และครผููป้ฏบิตักิารสอน มคีวามเหน็ว่า โดยรวม คู่มอืนี้มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ( X = 4.55, S.D. = 0.12)  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาแบ่งเป็นขอ้เสนอแนะทัว่ไป และขอ้เสนอแนะในการศกึษา 
ครัง้ต่อไป ดงันี้ 
 

1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
    จากการศกึษาคน้ควา้ เพื่อพฒันาและประเมนิคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตาม
หลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ ผูศ้กึษาขอเสนอแนะขอ้มลูทีน่ าไปใชใ้นแนวปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

1.1 คร ูอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนสามารถใชคู้่มอืเป็นแนวทาง ในการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดต้ามความเหมาะสม  
    1.2 คร ูอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนควรศกึษาขอ้มลูในคู่มอื เพื่อใหม้ ี   
ความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดถู้กตอ้ง 
    1.3 คร ูอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนควรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนทุกคน ไดม้ี
ส่วนรว่มในกจิกรรมใหม้ากทีสุ่ด โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของตวับุคคลทีต่อ้งการพฒันากบัสถานการณ์ 
และสภาพแวดลอ้มตามความเหมาะสม  
  1.4 คร ูอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนควรตดิตามผลการใชคู้่มอื เพื่อพฒันา
และส่งเสรมิศกัยภาพของผูเ้รยีนใหม้ากยิง่ขึน้ 
  1.5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชคู้่มอืเป็นแนวทางในการดแูล ก ากบั ตดิตาม นิเทศ และ
พฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพ  
 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
จากการศกึษา ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 

   2.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรศกึษาสภาพปญัหาทีเ่กดิจากการน าคู่มอืไปใช ้เพื่อ
สนบัสนุน ส่งเสรมิ ใหค้ าปรกึษาและเพิม่เวลาใหค้รไูดศ้กึษาคู่มอืใหม้ากขึน้ 

 2.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูอาจารยท์ีป่รกึษา ควรมกีารศกึษาปญัหาและความ
ตอ้งการในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื่อพฒันาและประเมนิคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีนในทุกระดบัต่อไป  
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ค าน า 
 

 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดใหส้ถานศกึษาทุกแห่งมกีาร 

จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมบงัคบั โดยเลอืกเรยีนตามความถนดั ความสนใจและความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนเพื่อพฒันาศกัยภาพและการคน้พบความสามารถของตนเอง กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
เป็นกระบวนการทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา มุง่ปลกูฝงั คุณธรรม 
จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ไดแ้ก่ ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิัย ใฝเ่รยีน ใฝรู่ ้อยูอ่ยา่ง
พอเพยีง มุง่มัน่ในการทํางาน รกัความเป็นไทยและมจีติสาธารณะ   
 คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ จดัทาํขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารสถาน 
ศกึษา ครผููส้อนและผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา สามารถนําไปปรบัใชต้ามบรบิทของสถานศกึษา 
คู่มอื ประกอบดว้ย ปก คาํนํา สารบญั คาํแนะนําการใชคู้่มอื วตัถุประสงค์ ประโยชน์ ส่วนประกอบ
ของคู่มอื และเนื้อหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 4 ตอน คอื ตอนที ่1 ความรูพ้ืน้ฐาน
สาํหรบัครผููส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดแ้ก่ หลกัการ เป้าหมาย ขอบข่าย แนวการจดักจิกรรม 
โครงสรา้งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน บทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและการประเมนิผลกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ตอนที ่2 ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตอนที ่3 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 
กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ และตวัอยา่งการ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 15 กจิกรรม ตอนที ่4 แบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่มคีวาม
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา   
 การนําคู่มอืเล่มนี้ไปใชเ้พื่อการพฒันาส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน หากผูบ้รหิาร คร ู
อาจารยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา มคีวามคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคู่มอืเล่มนี้ สามารถเสนอความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะมายงัผูจ้ดัทํา เพื่อนํามาปรบัปรงุใหม้ี
ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนต่อไป  
 
          
 ผูจ้ดัทํา 
 วลยัวลัล ์ พุ่มพึง่พุทธ 
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ค าแนะน าการใช้คู่มอื 
 

 เพื่อใหก้ารใชคู้่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มคีุณภาพเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดใ้นการนําไปใช ้จงึเหน็สมควรให้
ผูท้ีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนควรปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
             1.1 ศกึษาขอ้มลูในคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อนําไปใชใ้นการนิเทศ ตดิตาม การพฒันาส่งเสรมิและปรบัปรงุ
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูป้ฏบิตังิานหรอืครผููส้อนในสถานศกึษา 

   1.2  เพื่อนําขอ้มลูในคู่มอืไปใชใ้นการวางแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรสถานศกึษา 

   1.3  จดัอบรมเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานหรอืครผููส้อน เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจตรงกนั 
    1.4  ประเมนิผล ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและครผููส้อน ในการใช้
คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
 2. คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ผูป้ฏบิตังิาน 
    2.1 ศกึษาเนื้อขอ้มลูในคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนไดถู้กตอ้ง 
    2.2 วางแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
และนําเอาหลกัสตูรทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัทาํโครงการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษา 
    2.3 ประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
    2.4 ประเมนิผลความพงึพอใจของนกัเรยีน ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมหลงัจากการจดักจิกรรม 
เสรจ็สิน้ เพื่อทราบผลสาํเรจ็ของการจดักจิกรรมและนํามาพฒันาในครัง้ต่อไป 
    2.5 ประเมนิผลการใชคู้่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องคู่มือ 
 คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น มวีตัถุประสงคท์ีส่าํคญั ดงันี้ 
 1. เพื่อใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 



 

112 

 
 

 2. เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานหรอืครผููส้อนสามารถนําขอ้มลูไปกําหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและชุมชน 
 

ประโยชน์ของคู่มือ 
 ในการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มปีระโยชน์ ดงันี้ 
 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาไดนํ้าขอ้มลูเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจากคู่มอืไปนิเทศ 
ตดิตาม ครผููส้อน ในการพฒันา ปรบัปรุง การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กบัการปฎริปูการศกึษา 

2. ผูป้ฏบิตังิานหรอืครผููส้อนสามารถนําขอ้มลูไปกําหนดแนวทาง ในการจดักจิกรรมพฒันา 
ผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษา 

3. ผูป้ฏบิตังิานหรอืครผููส้อนไดนํ้าขอ้มลูจากคู่มอืไปกําหนดแนวทางในการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูม้าใชใ้นการจดัทาํสาระหลกัสตูร 

ดงันัน้ ขอ้มลูในการพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ซึง่ส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถลงมอืปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 

ส่วนประกอบของคู่มือ 
 การพฒันาคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยกําหนดกรอบเนื้อหากจิกรรมนกัเรยีน ประกอบดว้ย 1) กจิกรรม
ลกูเสอื-เนตรนาร ี2) กจิกรรมชุมนุม 3) กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ซึง่แต่ละกจิกรรม
ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบข่าย สาระสําคญั แนวการจดักจิกรรม ตวัอยา่งการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และวธิกีารวดัผลประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน โดยคู่มอืมรีายละเอยีด 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานสาํหรบัครผููส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย หลกัการ 
เป้าหมาย ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม โครงสรา้งและบทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง   
 ตอนที ่2 ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 ตอนที ่3 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ประกอบดว้ยกจิกรรมนกัเรยีน ดงันี้  
    1. กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดั
กจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ 

     1.1 กจิกรรมบรูณาการค่ายลกูเสอื 
     1.2 กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง 
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                        1.3 กจิกรรมปลกูจติสาํนึกความรูคู้่คุณธรรม 
     1.4 กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน 

    1.5 กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show 
 2. กจิกรรมชุมนุม ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม   
วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ 
  2.1 กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง          
  2.2 กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 

   2.3 กจิกรรมโยคะพาเพลนิ 
   2.4 กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี   
   2.5 กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม    

 3. กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์
ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม วธิกีารวดัผลประเมนิผล และตวัอยา่งการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ 
  3.1 กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน 
 3.2 กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน     
 3.3 กจิกรรมสองวยัสานใยรกั  
 3.4 กจิกรรมสาธติปลอดภยัไรล้กูน้ํายงุลาย 
 3.5 กจิกรรมปนัน้ําใจใหน้้อง 

  ตอนที ่4 แบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
      รายละเอยีดของคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มดีงัต่อไปนี้ 
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ตอนท่ี 1     
ความรู้พื้นฐานส าหรบัครผููส้อนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 จงึไดก้ําหนด
จดุมุง่หมายของการจดัการศกึษา (มาตรา 6) ไวว้่า“การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรม
ในการดําเนินชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข”    
 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ จดัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน
เป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเอง
ตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์
และสงัคม เสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกของการ
ทาํประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองไดแ้ละอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหใ้ชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะและเจตคตจิากการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
และประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตักิจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ซึง่จะ
ส่งผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มทีกัษะการทาํงานและอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นใน
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 2-16) อธบิายว่า กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประกอบดว้ย
กจิกรรม 3 ลกัษณะดงันี้ 

1. กจิกรรมแนะแนว 
2. กจิกรรมนกัเรยีน 
3. กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

หลกัการ 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมหีลกัการสาํคญั ดงันี้ 
      1. มกีารกําหนดเป้าหมายของการจดักิจกรรมที่ชดัเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุม
ผูเ้รยีนทุกคน 
 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรยีนได้พฒันาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศกัยภาพตามความ
สนใจ ความถนดั ความตอ้งการและเหมาะสมกบัวยัและวุฒภิาวะ 
 3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝงัและส่งเสรมิจติสํานึกในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมในลกัษณะต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ ประเพณแีละวฒันธรรมอยา่งต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 4. เป็นกจิกรรมที่ยดึหลกัการมสี่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นํา
ชุมชน องคก์รและหน่วยงานอื่นมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม 
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เป้าหมาย 
   ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะสําคญั 5 ประการ ดงันี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ   

            5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 
         คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ ไดแ้ก่ 

1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ 
2. ซื่อสตัยส์ุจรติ   

   3. มวีนิยั 
   4. ใฝเ่รยีนใฝรู่ ้
   5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง  
   6. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
   7. รกัความเป็นไทย 
       8. มจีติสาธารณะ  
 
ขอบข่ายกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ขอบขา่ยของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มดีงันี้ 
 1. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางลกึซึง้ยิง่ขึน้ ใน
ลกัษณะเป็นกระบวนการเชงิบรูณาการ โดยยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรมตลอดจนสามารถบรูณาการ
ระหว่างกจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 2. เป็นกจิกรรมทีต่อบสนองความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการของผูเ้รยีนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าของวชิาความรู ้อาชพีและการดําเนินชวีติทีด่ ี
งาม ตลอดจนเหน็แนวทางในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 
 3. เป็นกจิกรรมทีป่ลกูฝงัและส่งเสรมิจติสาํนึกการทําประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะต่างๆ  
สนบัสนุนค่านิยมทีด่งีาม และเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 4. เป็นกจิกรรมทีฝึ่กการทาํงานและการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
และต่อส่วนรวม เพื่อเสรมิสรา้งความมน้ํีาใจ ความเอือ้อาทร ความเป็นพลเมอืงดแีละความ
รบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวัและสงัคม 
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โครงสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  โครงสรา้งเวลาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในแต่ละระดบัชัน้ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

กจิกรรม 
                  มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ม.1 ม.2 ม.3 
กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 

กจิกรรมนกัเรยีน (ชมรม) 40 40 40 
ลกูเสอื-เนตรนาร ี 40 40 40 
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ รวม 45 ชม. (15 ชม./ปี) 

รวม 120/ ปีกศ. 120/ ปีกศ. 120/ ปีกศ. 
 

 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ําหนดโครงสรา้งเวลา
เรยีนในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) ปีละ 120 ชัว่โมง เป็น
เวลาสาํหรบัปฏบิตักิจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  
สาํหรบักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ใหส้ถานศกึษาจดัเวลาเรยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรม คอื 
  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-3) รวม 3 ปี จาํนวน 45 ชัว่โมง  
  การจดัสรรเวลาของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหข้ึน้กบัการบรหิารจดัการของสถานศกึษา  
แต่ทัง้นี้ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการพฒันาและฝึกปฏบิตักิจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี จนจบ 
การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
 
บทบาทของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1. กําหนดแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไวใ้นหลกัสูตรสถานศกึษา และจดัโครงสรา้ง
องคก์รในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหช้ดัเจน 
  2. ผู้บรหิารชี้แจง ทําความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและ
รว่มมอืในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  3. พฒันาและส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้รมูคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และมคีวาม
ทนัสมยัในการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีนที่หลากหลาย สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีนและ
สถานการณ์ปจัจบุนัอยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 
  4. สรา้งเครอืข่ายและประสานความร่วมมอื และความเขา้ใจอนัดรีะหว่างสถานศกึษากบั
ผูเ้รยีนผูป้กครอง ชุมชน องคก์รภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อสนบัสนุนการจดักจิกรรม 
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  5. นิเทศ ตดิตาม ให้คําปรกึษา ประเมนิผล และสรา้งขวญักําลงัใจแก่ผู้ปฏบิตังิานในการ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   6. แลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสําเรจ็กบัหน่วยงานและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้ง 
 บทบาทของครผูู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
 1. ศกึษาหลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม การประเมนิผลกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนและจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
  2. ชีแ้จงและทําความเขา้ใจกบัผูเ้รยีนและผูป้กครอง เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 3. รว่มกบัผูเ้รยีนออกแบบกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจ
ของผูเ้รยีนและเป็นไปตามหลกัการ ปรชัญา และแนวการจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีน 
 4. ส่งเสรมิ กระตุน้ และอํานวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็อยา่งอสิระในการ
จดัทําแผนงานโครงการ รว่มปฏบิตักิจิกรรมและการประเมนิผล 
 5. ใหค้าํปรกึษา ดแูล ตดิตาม ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนในการรว่ม
กจิกรรมใหเ้ป็นไปตามแผน โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั 
 6. ประเมนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนและซ่อมเสรมิ กรณีทีผู่เ้รยีนไมผ่่านเกณฑ์
พรอ้มจดัทาํเอกสารหลกัฐานการประเมนิผล 
 7. รายงานผลการดาํเนินกจิกรรมใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบแลว้นําผลการการจดักจิกรรมมา
พฒันาและปรบัปรงุแกไ้ข 
 8. แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพรผ่ลงานทีป่ระสบผลสาํเรจ็กบัหน่วยงานและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

บทบาทของผูเ้รียน 
   1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถหรอืตามขอ้เสนอแนะของสถานศกึษาเขา้รบัการปฐมนิเทศจากครผููร้บัผดิชอบ 

 2. รว่มประชุมเลอืกตัง้คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ ตามลกัษณะของกจิกรรม 
  3. ร่วมประชุมจดัทําแผนงานโครงการ ปฏทินิงานและปฏบิตักิจิกรรมดว้ยความเอาใจใส่
อยา่งสมํ่าเสมอ 
  4. ร่วมประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมและนําผลมาพฒันาตนเองและนําเสนอผลการปฏบิตัิ
กจิกรรมต่อครผููร้บัผดิชอบ 
  5. แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถอดประสบการณ์ ทบทวนและสะทอ้นความรูส้กึภายหลงัการปฏบิตั ิ  
กจิกรรม รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยจติอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความยัง่ยนื 
 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   1. ใหค้วามเหน็ชอบและมสี่วนรว่มในการกําหนดวางแผนดาํเนินกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ตามหลกัสตูรแกนกลางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 

   2. ส่งเสรมิสนบัสนุนการดําเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามความเหมาะส 
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บทบาทของผูป้กครองและชุมชน 
   1. มสี่วนรว่มในการวางแผนการจดักจิกรรมและอาสารว่มกจิกรรมต่างๆของสถานศกึษา
และชุมชน 
   2. ยอมรบัในศกัยภาพของผูเ้รยีน ใหโ้อกาสใหผู้เ้รยีนไดส้ํารวจตนเอง เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจในการเลอืกแผนการเรยีน การศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 
   3. ดแูล เอาใจใส่ผูเ้รยีน และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาของผูเ้รยีน 
    4. เป็นทีป่รกึษาหรอืแนะแนวทางการดาํเนินชวีติทีด่งีามใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
   5. รว่มมอืกบัสถานศกึษาเพื่อตดิตามประเมนิผลพฒันา และการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีน 
 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
            หลกัการประเมิน 

การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประเมนิจากเวลาการเขา้รว่มกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน/ชิน้งานของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย และประเมนิตามสภาพจรงิโดย 

  1. ใหผู้เ้รยีนไดค้น้หาศกัยภาพของตนเอง การทํางานกลุ่ม ทกัษะการอยูร่ว่มกนัและการ
มจีติสาธารณะ 

  2. ทุกฝา่ยมสี่วนรว่มในการประเมนิ เช่น คร ูผูป้กครอง เพื่อนนกัเรยีน 
  3. มกีารประเมนิผลเป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมขอ้มลูและพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรมใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 

        1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีน 
แต่ละกจิกรรม 
        1.2 ประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจากการปฏบิตักิจิกรรม และผลงาน/ชิน้งานของ
ผูเ้รยีนตามเกณฑข์องแต่ละกจิกรรม   
       1.3 ผูเ้รยีนทีม่เีวลาการเขา้รว่มกจิกรรม การปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน ชิน้งานของ
ผูเ้รยีนตามเกณฑข์องแต่ละกจิกรรม เป็นผูผ้่านการประเมนิรายกจิกรรมและนําผลการประเมนิไป
บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
        1.4 ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิ ไมผ่่านในเกณฑเ์วลาการเขา้รว่มกจิกรรมหรอืเกณฑก์าร
ปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน/ชิน้งานของผูเ้รยีน หรอืทัง้สองเกณฑ ์ถอืว่าไมผ่่านการประเมนิผล
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ผูส้อนตอ้งดาํเนินการซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรดาํเนินการให้
เสรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศกึษา 
            2. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อการตดัสนิ                                                                          

เป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายภาค เพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละ 
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กจิกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้และประมวลผลรวมในปีสุดทา้ย เพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา 
โดยการดาํเนินการดงักล่าวใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 
               2.1 กําหนดให้ฝ่ายวัดผล เป็นผู้รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วม
กจิกรรมพฒันาเรยีนของผูเ้รยีนทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
       2.2 ผูร้บัผดิชอบสรปุและตดัสนิผลการรว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีนเป็นราย 
บุคคลตามเกณฑท์ีก่ําหนดเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศกึษา ผูเ้รยีนจะตอ้งผ่านกจิกรรม       
3 กจิกรรมสําคญั คอื 

1) กจิกรรมแนะแนว 
2) กจิกรรมนกัเรยีน 
3) กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์   

    2.3 นําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันา
เรยีนเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 
               2.4 เสนอผูบ้รหิารสถานศกึษา พจิารณาอนุมตัผิลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ผ่านเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศกึษา 
 เกณฑก์ารตดัสิน 
           การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน กําหนดเกณฑใ์นการประเมนิ  ดงันี้ 

1. คุณภาพหรอืเกณฑใ์นการประเมนิม ี2 ระดบั คอื ผ่านและไมผ่่าน 
2. การประเมนิใหส้อดคลอ้งตามจุดประสงค ์ในแต่ละกจิกรรมมเีกณฑก์ารผ่านการ 

ประเมนิ ดงันี้ 
     เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิผลรายกจิกรรม 
 ผ่าน หมายถงึ    
 1. ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนแต่ละกจิกรรม 
 2.  ปฏบิตักิจิกรรมและผลงานของผูเ้รยีนตามเกณฑข์องแต่ละกจิกรรม 
 ไมผ่่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้ร่วมไมค่รบตามเกณฑ ์หรอืไมผ่่าน การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงานของผูเ้รยีนตามเกณฑข์องแต่ละกจิกรรม 
  เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายภาค 
    ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมสําคญัทัง้ 3 กจิกรรม 
คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  
   ไม่ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั  “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมสําคญักจิกรรมใดกจิกรรม
หนึ่งจาก 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือจบระดบัการศึกษา 
                   ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปี ในระดบัการศกึษานัน้ 
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                  ไมผ่่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปี ในระดบั
การศกึษานัน้ 
 การแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผา่นกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
               กรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่่านกจิกรรม ใหเ้ป็นหน้าทีข่องครหูรอืผูร้บัผดิชอบกจิกรรมนัน้ๆที่
จะตอ้งซ่อมเสรมิ โดยใหผู้เ้รยีนดําเนินกจิกรรมจนครบตามเวลาทีข่าด หรอืปฏบิตักิจิกรรมใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมนัน้ แลว้จงึประเมนิใหผ้่านกจิกรรม เพื่อบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการ
เรยีน ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัใหร้ายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาทราบ เพื่อดาํเนินการช่วยเหลอืผูเ้รยีน
อยา่งเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
  ดงันัน้การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีน นอกจากจะจดักจิกรรมนกัเรยีนเพื่อเกือ้กูล 
ส่งเสรมิสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม จดัเพื่อสนองความสนใจ ความถนดั ความสามารถ ความตอ้งการ
ของผูเ้รยีน ปลกูฝงัจติสาํนึกในการทาํประโยชน์ต่อสงัคม จะฝึกใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวมแลว้ สถานศกึษายงัตอ้งคาํนึงถงึการจดัการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมนกัเรยีนควบคู่กนัไปดว้ย เพราะการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมจะส่งผล
โดยตรงไปถงึผูเ้รยีนใหเ้ป็น “เดก็ด ีมคีุณธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์” การจดักจิกรรมพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม สามารถจดัได ้3 ลกัษณะ คอื การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่กือ้กูลสาระการเรยีนรู ้
8 กลุ่ม การจดักจิกรรมอบรมบ่มนิสยั การจดักจิกรรมในวนัสาํคญั กจิกรรมทีป่ฏบิตัปิระจาํวนั 
กจิกรรมโครงการ/กจิกรรมพเิศษ การจดักจิกรรมพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม จะเชื่อมโยงสมัพนัธก์บั
วสิยัทศัน์ จดุเน้นสถานศกึษา คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์การวจิยัในชัน้เรยีน การประกนัคุณภาพใน
สถานศกึษาและการประกนัคุณภาพภายนอกสถานศกึษา 
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ตอนท่ี 2  
ระบบกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

  สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู ้เป็นสถาบนัทีไ่ดร้บังบประมาณจากสาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาใหว้จิยัเรือ่ง “การพฒันาเชงิระบบเพื่อปฏริปูการเรยีนรูแ้ละ
คุณภาพในโรงเรยีน” ไดก้ล่าวถงึ ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนว่า เป็นการวางระบบในโรงเรยีนที่
โรงเรยีนจะตอ้งวเิคราะห ์และออกแบบเพื่อใหเ้ชื่อมโยงกบัมาตรฐาน โดยมจีุดมุง่หมายทีจ่ะส่งเสรมิ
ศกัยภาพผูเ้รยีนทีม่คีวามถนดัและความสนใจพเิศษ ไดร้บัการส่งเสรมิศกัยภาพและความเป็นเลศิ
จากความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง และองคก์รชุมชน (สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู.้ 
2546: 8) ซึง่จะเริม่ตน้ในการเขยีนแผนผงัการทาํงานหรอืทีเ่รยีกว่า Flowchart 

 การออกแบบ Flowchart กระบวนการของระบบยอ่ย สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู้. 
(2546: 56) ไดเ้สนอแนะวธิกีารเขยีน ดงันี้ 

 
 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีน ไดแ้ก่  
 
 
                                     หมายถงึ เริม่ตน้ และสิน้สุด 
 
                                                
                                                 
 หมายถงึ ขัน้ตอน/กจิกรรม 
 
 
 
                                     หมายถงึ จดุตดัสนิใจ (ม.ี.....หรอืไม)่ 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีน Flowchart 
 

          ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู.้  (2546).  เรยีนรู ้...สู่คุณภาพสถานศกึษา. หน้า 56 
 
 

วงร ี

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

เปียกปนู 
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 รปูแบบการเขียน Flowchart 
 ในการวางแผนการจดัระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู ้

(2546: 56) ไดก้ําหนดรปูแบบการเขยีน Flowchart ดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2   การออกแบบ Flowchart 
 

         ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู้.  (2546).  เรยีนรู ้... สู่คุณภาพสถานศกึษา. หน้า 56 
 
 

คาํถามทีต่อ้งตอบ 
ม ี... หรอืไม่ 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 

ขัน้ตอน/กจิกรรม 
2 

ไม่ 

สิน้สุด 

ม ี

เริม่ตน้ 
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ขัน้ตอนการจดัระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ควรดําเนินการดงัต่อไปนี้    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  การออกแบบระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 

       ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู้.  (2546).  เรยีนรู ้... สู่คุณภาพสถานศกึษา. หน้า 82 

วางแผนการจดักจิกรรม 

จดักจิกรรมตามแผนประเมนิผล 
การดําเนินการของแต่ละกจิกรรม 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ปรบัปรงุการจดักจิกรรม 
และรายงานผล 

ประเมนิผลรวมของกจิกรรมกลุ่ม 

รายงานผล 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 

จดัตัง้กลุ่มกจิกรรม
นกัเรยีนตามกลุ่มสนใจ 
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 การวางแผนการจดัระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ครผููป้ฏบิตักิารสอนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควร
ปฏบิตัติามกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีก่ําหนดไว ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัต่อไปนี้ 

 
กระบวนการ 

 
วิธีการมาตรฐาน 

ตวัช้ีวดั 
ระบบย่อย 

แบบบนัทึก
มาตรฐาน 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

การวเิคราะห ์
ระบบ
กจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 

1. ศกึษาแนวทางการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
2. วเิคราะหแ์นวทางในการ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
3. ศกึษาการจดัทํากจิกรรม
สอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  

ครทูุกคนรว่มกนั
วเิคราะหร์ะบบ
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

1. แบบวเิคราะห์
แนวทางการจดั
กจิกรรม 
2. แบบบนัทกึการ
จดักจิกรรม  
3. แบบประมนิผล
แต่ละกจิกรรม 

 

ใหข้อ้มลูและ
แนวทางการ 
กจิกรรม 

 

1. จดัทําแนวทางการจดัตัง้
กจิกรรมและวตัถุประสงค์
แก่ผูเ้รยีน 
2. ชีแ้จงแนวทางการจดัตัง้
กจิกรรมและวตัถุประสงค์
แก่ผูเ้รยีน 
3. ผูเ้รยีนศกึษารายละเอยีด
ขอ้มลูและแนวทางการ
จดัตัง้กลุ่มกจิกรรม 

นกัเรยีนทุกคน
เขา้ใจแนวทาง 
ตลอดจน
วตัถุประสงคใ์น
การจดัตัง้กลุ่ม 
กจิกรรม 

คู่มอืแนวทางการ
จดักจิกรรม 

 

แผนการจดั
กจิกรรม 

1. ประชุมสมาชกิเพื่อระดม
สมองและตดัสนิใจเลอืก
กจิกรรม 
2. แบ่งกลุ่มสมาชกิรว่มกนั
วางแผนการจดักจิกรรมและ
ปฏทินิการจดักจิกรรมทุกๆ 
ภาคเรยีน 
3.  ประสานงานกบัอาจารย์
ทีป่รกึษา ผูป้กครอง และ   
 

1. ความเหมาะสม
ของกจิกรรม  
รอ้ยละ 
จดุประสงค ์
ของกลุ่ม 
2.ความเหมาะสม 
ของแหล่งเรยีนรู ้
และบุคลากรที่
ปรกึษาในแต่ละ  

การจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน 
ตวัช้ีวดัระบบ

ย่อย 
แบบบนัทึก
มาตรฐาน 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

 
องคก์ารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
กจิกรรมในแต่ละกจิกรรม 

กจิกรรม 
  

 
ดาํเนิน
กจิกรรม 
ตามแผน 

  
 

 
1. นกัเรยีนดําเนินกจิกรรม
ตามแผนทีก่ําหนดไวโ้ดยมี
ครเูป็นทีป่รกึษา 
2. นกัเรยีนประเมนิผล
ตนเองในการดําเนิน
กจิกรรมตามแผน 
3. นกัเรยีนปรบัปรงุ/
พฒันาการจดักจิกรรมตาม
ผลการประเมนิ 

 
1. นกัเรยีนทุกคน 
เขา้รว่มกจิกรรม
และดาํเนิน
กจิกรรมตามที่
กลุ่มรว่มกนั
วางแผน 

 
1.แบบบนัทกึการ
ดาํเนินการจดั
กจิกรรม  
2. บนัทกึการ
ประชุม 

 

 
ประเมนิผล 
และปรบัปรงุ 

 
คณะกรรมการรว่มกนั
ประเมนิผล ถา้การ
ประเมนิผลไมเ่ป็นไปตามที่
คาดหวงัตอ้งกลบัไป
ทบทวนการวางแผนใหมอ่กี
ครัง้ 

 
1. นกัเรยีนเขา้
รว่มกจิกรรม  
รอ้ยละ 80 
2. นกัเรยีนทุกคน
ผ่านตามวตัถุ 
ประสงคท์ีก่ําหนด 

 
1. แบบบนัทกึ
เวลาการเขา้รว่ม
กจิกรรม 
2. แบบบนัทกึการ
วดัผลประเมนิผล 
3. แบบสรุปการ
จดักจิกรรมทุก
กจิกรรม  

 

  
สรปุและ
รายงานผล 
การดําเนิน 
งานของแต่  
ละกจิกรรม 
 

 

 
ทุกกจิกรรมสรปุผลการ
ดาํเนินกจิกรรมและรายงาน
ผลการดาํเนินกจิกรรม 

 
ทุกกลุ่มกจิกรรม
ส่งผลการดาํเนิน
กจิกรรม 

 
แบบรายงานผล
การดําเนินงาน
กจิกรรม 
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ตอนท่ี 3 
การจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต   
 

 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดนํ้าองคค์วามรู ้ทกัษะจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ของ
ผูเ้รยีน มาปฏบิตักิจิกรรมพฒันาตนเอง มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่  
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแกป้ญัหา ความสามารถ
ในการใชท้กัษะชวีติ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ 
ไดแ้ก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยัใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ย่างพอเพยีง มุง่มัน่ในการทํางาน 
รกัความเป็นไทย มจีติสาธารณะและช่วยใหน้กัเรยีนมคีุณภาพมาตรฐานโดยผ่านกระบวนการทํางาน 
อยา่งมรีะบบ มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นกระบวนการของการประกนัคุณภาพในมาตรา 48 
ว่า ใหส้ถานศกึษาจดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร
การศกึษาทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก รอบที ่3 (พ.ศ. 2554-2558) มาตรฐานที ่11 ทีใ่หส้ถานศกึษามกีารจดัการองคก์ร
โครงสรา้งการบรหิารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา มาตรฐานที ่12 ให้
สถานศกึษามกีารจดักจิกรรม และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั มาตรฐานที ่13 ให้
สถานศกึษามหีลกัสตูรเหมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ มสีื่อการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละ
มาตรฐานที ่14 ใหส้ถานศกึษาส่งเสรมิความสมัพนัธ ์และความรว่มมอืระหว่างชุมชนในการพฒันา
การศกึษา  
 ดงันัน้การพฒันาคุณภาพการศกึษาในระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จงึเป็นระบบทีส่ามารถ
ดาํเนินการเพื่อประกนัคุณภาพได ้ซึง่ครอบคลุมทัง้ดา้นปจัจยั ดา้นผลผลติ และดา้นกระบวนการ 
(สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, องคก์ารมหาชน.  2553: 5)   
 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ สงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัการศกึษาในระดบัอนุบาลถงึมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2547 ซึง่จดัการเรยีนการสอนโดยใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2544 เป็นตน้มา และในปีการศกึษา 2552 ทางโรงเรยีนกําหนดใหม้กีารพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษาใหม้เีอกภาพและมาตรฐานของหลกัสตูร (Curriculum Standard) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารได้
ประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 
2551 (เอกรนิทร ์สีม่หาศาล; และ คนอื่นๆ.  2553: คาํนํา)  
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 เนื่องจากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มสี่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจาก
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  โรงเรยีนจงึตอ้งปรบัโครงสรา้งของกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนและปรบัเวลาในแต่ละระดบัใหม ่โดยเริม่ใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ในปีการศกึษา 2553 มโีครงสรา้งของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว 
กจิกรรมนกัเรยีนซึง่ประกอบดว้ย กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศกึษา
วชิาทหาร กจิกรรมชุมนุม ชมรม และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์   
 ในคู่มอืเล่มนี้จะขอกล่าวถงึ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนลกัษณะที ่2 และ 3 คอื กจิกรรมนกัเรยีน
และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ในทศิทางเดยีวกนัในสถานศกึษา 
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                                                                                          ตามเกณฑ ์
 
 
   

 
ภาพประกอบ 4 แนวการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 
              ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2552). หน้า 25 

แนวการจดักิจกรรมนักเรียน 

 การจดักิจกรรมนักเรียน 

1. เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้รีะเบยีบวนิยั มี
ความเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบ   
2. เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการทาํงาน
ร่วมกนั รูจ้กัการแกป้ญัหา มเีหตุผล ตดัสนิใจ
ทีเ่หมาะสม ชว่ยเหลอื แบ่งปนั เอือ้อาทรและ
สมานฉนัท ์
3. สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม 
จรยิธรรม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัิ
กจิกรรมตามความถนดั และความสนใจ 
 

  เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมตามความถนดั 
ความสนใจโดยเน้นเรื่องคุณธรรม 
จรยิธรรม ไม่เหน็แกต่วั มรีะเบยีบ
วนิยั มคีวามเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด่ ีมี
ความรบัผดิชอบ  การทาํงาน
ร่วมกนั รูจ้กัการแกป้ญัหา การ
ตดัสนิใจ ความมเีหตุผล การ
ช่วยเหลอืแบ่งปนั เอือ้อาทรและ
สมานฉนัท ์

 หลกัการ   

 วตัถปุระสงค ์

 กจิกรรมชุมนุม ชมรม กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
กจิกรรมยวุกาชาด 
กจิกรรมผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
กจิกรรมนกัศกึษาวชิาทหาร 

 ขอบข่าย 

 เกณฑก์ารประเมนิ 
1.เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน/ชิน้งาน 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีน 

 ผา่น 

ส่งผลประเมิน 

ซ่อมเสรมิ 

ไม่ผ่าน 

ประเมิน 

ร่วมกิจกรรม 
  

 

ไมต่าม
เกณฑ ์
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หลกัการ   
 กจิกรรมนกัเรยีน เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมตามความถนดั ความ
สนใจ โดยเน้นเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรม ไมเ่หน็แก่ตวั มรีะเบยีบวนิัย มคีวามเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด่ ีมี
ความรบัผดิชอบ การทาํงานรว่มกนั รูจ้กัการแก้ปญัหา มเีหตุผลตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ช่วยเหลอื
แบ่งปนั เอือ้อาทรและสมานฉนัท์ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 26) 
 การจดักจิกรรมนกัเรยีน ควรดาํเนินการ ดงันี้ 
 1. จดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน 
 2. เน้นใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน 
 3. เน้นการทํางานรว่มกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของ
ผูเ้รยีนตลอดจนบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้รีะเบยีบวนิัย มคีวามเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบ 

   2. เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการทํางานรว่มกนั รูจ้กัการแกป้ญัหา มเีหตุผลตดัสนิใจที่
เหมาะสม ช่วยเหลอืแบ่งปนั เอือ้อาทรและสมานฉนัท ์
   3. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมตามความถนดัและความสนใจ 
 

ขอบข่าย 
กจิกรรมนกัเรยีน ประกอบดว้ย 

    1. กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี 
  -  กจิกรรมยวุกาชาด  
  -  กจิกรรมผูบ้ําเพญ็ประโยชน์  
  -  กจิกรรมนกัศกึษาวชิาทหาร 

  2. กจิกรรมชุมนุม ชมรม 
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 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน / กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี 2554    

 

 

กิจกรรมลกูเสือกิจกรรมลกูเสือ--เนตรนารีเนตรนารี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 

 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25542554  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต  

จงัหวดัปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี  
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ค าแนะน าการใช้คู่มือกิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี  

     
วตัถปุระสงค ์ 
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน: ลกูเสอื-เนตรนาร ีชุดนี้จดัทาํขึน้เพื่อใชเ้ป็นสื่อทีมุ่ง่พฒันาใหลู้กเสอื-
เนตรนาร ีระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ตลอดจนมคีุณลกัษณะตามทีค่ณะลกูเสอืแห่งชาตวิางไว ้นอกจากนี้ยงัช่วยใหเ้กดิ
ความสะดวกต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน สาํหรบัผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการดําเนิน
กจิกรรมและการเรยีนรูข้องลกูเสอื-เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ่   
 
รปูแบบการน าเสนอ 
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน: ลกูเสอื-เนตรนาร ีชุดน้ี ประกอบดว้ย หลกัการ เป้าหมาย แนวการ
จดักจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตวัอยา่งการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ
วธิกีารวดัผลประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัทํา ผูจ้ดัทํา
ไดนํ้าเสนอไว ้5 กจิกรรม ประกอบดว้ย 1) กจิกรรมบูรณาการค่ายลกูเสอื 2) กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลก
กวา้ง 3) กจิกรรมปลกูจติสาํนึกความรูคู้่คุณธรรม 4) กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน และ 5) กจิกรรม 
School Mini Cooking Contest Road Show  
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรม 
 1. สถานศกึษาหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบดาํเนินกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนลกูเสอื-เนตรนาร ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
สามารถพจิารณาทีจ่ะจดัแบ่งจาํนวนครัง้ในการประชุมกองใหม้คีวามเหมาะสมกบัปรชัญา เป้าหมาย
และสภาพของสถานศกึษา 
 2. เกมและเพลงทีนํ่าเสนอในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ผูท้ีร่บัผดิชอบดําเนินการในการเปิด
ประชุมกอง สามารถทีจ่ะเลอืกหรอืปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมในการนําไปประกอบการจดั
กจิกรรม 
 3. การจดักจิกรรมประกอบการประชุมกองทุกครัง้ ควรมกีจิกรรมทีเ่น้นสรา้งประสบการณ์
ของกระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกใหล้กูเสอื-เนตรนาร ีมคีวามมัน่ใจ กลา้ทีจ่ะแสดงออกและมคีวาม 
สามารถในการช่วยเหลอืตนเอง 
 4. ควรจดักจิกรรมทีส่รา้งประสบการณ์ลกูเสอื-เนตรนาร ีไดร้บัประสบการณ์ในการใชช้วีติ
กลางแจง้ โดยเฉพาะการเขา้ค่ายพกัแรม ซึง่ถอืว่าเป็นหวัใจสาํคญัของกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
 5. ควรใหล้กูเสอื-เนตรนาร ีรบัทราบผลการวดัและประเมนิผลทุกครัง้ เพื่อใหส้ามารถ
ปรบัปรงุแกไ้ขตนเองใหด้ตีามลาํดบัยิง่ขึน้ 
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กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนาร ี

 การจดัทําคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน (กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร)ี ตามหลกัสตูร                  
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  
เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํทีใ่ชใ้นคู่มอืใหต้รงกนั ผูจ้ดัทําจงึนิยามความหมายของคาํศพัทไ์ว ้
ดงันี้ 

 1. หลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หมายถงึ หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  
2551 ซึง่เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีป่ระกอบดว้ย รายละเอยีดเกีย่วกบัการกําหนดวสิยัทศัน์ หลกัการ 
จดุหมาย สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัชัน้ปี
ช่วงชัน้ การวดัผลประเมนิผล และกําหนดมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ซึง่เป็นเป้าหมาย
สาํคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในดา้นความรู ้และทกัษะการปฏบิตั ิรวมทัง้คุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
 2. ลกูเสือ หมายถงึ เยาวชนชายและหญงิ อายุระหว่าง 8-23 ปี ทีร่บัการฝึกอบรมตาม
หลกัสตูรวชิาลกูเสอื โดยยดึมัน่ในหลกัการ (Principle) วธิกีาร (Method) วตัถุประสงค ์(Purpose)  
และวธิกีารของการลกูเสอื(Scouting) โดยอุดมการณ์ของลกูเสอือยูท่ีก่ารปฏบิตัติามคาํปฏญิาณและ
กฎของลกูเสอื ลกูเสอืแบ่งเป็น 4 ประเภท คอื 
  2.1 ลกูเสอืสาํรอง (Cub Scout) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 
  2.2 ลกูเสอืสามญั (Boy Scout) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 
  2.3 ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ (Senior Scout) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3   
  2.4 ลกูเสอืวสิามญั (Rover Scout) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6   
 3. เนตรนาร ีหมายถงึ เยาวชนผูห้ญงิ อายรุะหว่าง 8-23 ปีทีร่บัการฝึกอบรมตามหลกัสูตร
วชิาลกูเสอื 
   4. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อพฒันาความมรีะเบยีบวนิยั 
ความเป็นผูนํ้าผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ การทํางานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา การตดัสนิใจที่
เหมาะสมมเีหตุผล ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามสมบรูณ์พรอ้มทัง้ดา้นร่างกาย 
จติใจ อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา จดัอยูใ่นรปูแบบของกจิกรรม โดยกําหนดไวเ้ป็นตวัอยา่ง  
5 กจิกรรม ดงันี้ 
    4.1 กิจกรรมบรูณาการค่ายลกูเสือ เป็นกจิกรรมทีฝึ่กใหล้กูเสอื-เนตรนาร ีเป็นผูม้ ี
ระเบยีบวนิยั รูจ้กัเสยีสละเพื่อส่วนรวม ซึง่ผูส้อนไดจ้ดัการบรูณาการแบบสหวทิยาการ โดยนําสาระ
การเรยีนรูต่้างๆ มาเชื่อมโยงกนั ในการจดัค่ายลกูเสอื-เนตรนาร ีเพื่อใหน้กัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาดว้ยตนเอง เป็นการเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่ ีพฒันาทกัษะการคดิ ให้
มจีนิตนาการและมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
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 4.2 กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารทีีจ่ดัแบบทศันศกึษาเพื่อ
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้ปิดโลกทศัน์ ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง สามารถนําความรูจ้ากการเรยีน
วชิาลกูเสอื-เนตรนารมีาเชื่อมโยงและประยกุต ์ใชใ้นการปฏบิตัตินตามกฎของลกูเสอืได ้เช่น การ
ตรงต่อเวลา มาทนัเวลาทีก่ําหนดและรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั 
เป็นผูฟ้งัและผูต้ามทีด่ ีเป็นคนช่างสงัเกต สามารถจดบนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ ได ้
 4.3 กิจกรรมปลูกจิตส านึกความรู้คู่คณุธรรม เป็นกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนารทีีบ่รูณา-
การกบักลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จดักจิกรรมในรปูแบบค่ายพุทธบุตรขึน้ เพื่อ
ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม สามารถพฒันาตนเองตามกระบวนการลกูเสอืในเรือ่ง
ของความมรีะเบยีบวนิัย ความอดทน และการเป็นผูนํ้าทีด่ ีมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สามารถ
นําไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั และเป็นแบบอยา่งของเยาวชนทีม่คีุณภาพของสงัคมไทย 
 4.4 กิจกรรมพ่ีชวนน้องอ่าน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในวชิาลกูเสอื-เนตรนารทีุกสปัดาห ์
ซึง่บรูณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ทัง้ทกัษะการฟงั พดู อ่าน เขยีน และนํามาประยกุต ์
ใชใ้นรปูแบบของการจดักจิกรรมต่างๆ ไปสู่น้องๆ ดว้ยความสมคัรใจ เช่น การเล่านิทาน ประกอบ 
การเชดิหุ่น เพื่อฝึกความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในการทาํงานรว่มกนั แกป้ญัหา และช่วยเหลอืกนั 
ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคร ูพี ่เพื่อน และน้อง  
  4.5 กิจกรรม School Mini Cooking Contest Road Show เป็นกจิกรรมบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยกีบัวชิาลกูเสอื-เนตรนาร ีระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้เพื่อ
คน้หาตวัแทนนกัเรยีนเขา้รว่มประกวดในโครงการ “Heinz Junior Chef” และเพื่อฝึกนกัเรยีนใหม้ี
กระบวนการทาํงานและการทาํงานเป็นกลุ่ม ใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ โดยมทีกัษะดา้นการประกอบ
อาหาร ซึง่นกัเรยีนสามารถฝึกฝน เรยีนรู ้และปฏบิตัติามขัน้ตอนของการทาํอาหารตามหลกั
โภชนาการ สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปเชื่อมโยงใชใ้นกจิกรรมอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอืและประยกุต ์
ใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 
   5. กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หมายถงึ กจิกรรมลูกเสอืทีจ่ดัตามหลกัสูตรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ประกอบดว้ย หลกัสูตร เครื่องหมายลูกเสอื
โลกและวชิาพเิศษ เครื่องหมายลูกเสอืชัน้พเิศษและวชิาพเิศษ เครื่องหมายลูกเสอืหลวงและวชิา
พเิศษ โดยใชเ้วลาจดักจิกรรม 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
             6. การจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียน หมายถึง กจิกรรมที่ทางโรงเรยีนจดัทําขึน้เพื่อเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วุฒภิาวะของผูเ้รยีน ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และเหน็คุณค่าของการทาํกจิกรรม   
 
 
 
                    



 

134 

 
 

การจดักิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี 
 

                                             กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี 

 
  

 
วตัถุประสงคข์องลกูเสอืแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 วชิาพเิศษ  คอื วชิาทีก่าํหนดขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนดัและความสนใจ นอกเหนือจาก
การเรยีน  ตามหลกัสตูรลกูเสอืแต่ละประเภท 
 
 

ภาพประกอบ 5 แนวการจดักจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
 

       ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2552). หน้า 27 
 
 

 

สมรรถนะสําคญั 
5  ประการ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
8  ประการ 

ลกูเสือส ารอง 
เตรยีมลกูเสอืสาํรองและ
ดาวดวงที ่1    
ดาวดวงที ่2 
ดาวดวงที ่3 
ป.1 – ป.3 

วชิาพเิศษ 18 วชิา 

 ลกูเสือวิสามญั 
เตรยีมลกูเสอืวสิามญั 
ลกูเสอืวสิามญั 
ม.4 - ม.6 
 

วชิาพเิศษ 11 วชิา 
 

 ลกูเสือสามญั 
ลกูเสอืตร ี
ลกูเสอืโท 
ลกูเสอืเอก 
ป.4 – ป.6 
 

วชิาพเิศษ 54 วชิา 
 
 
 
 

 ลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่ 
ลกูเสอืโลก 
ลกูเสอืชัน้พเิศษ 
ลกูเสอืหลวง 
ม.4 - ม.6 

วชิาพเิศษ 76 วชิา 
 
 

 
 

 
 
 

ลกูเสือ 
เนตรนาร ี
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 กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 27-32) อธบิายว่า กระบวนการลกูเสอื คอื กระบวนการ 
พฒันาเยาวชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมใหก้ารศกึษาและพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ีโดยไม่
คาํนึงถงึเชือ้ชาต ิศาสนา ทัง้นี้เป็นไปตามความมุง่ประสงค ์หลกัการ และวธิกีาร ซึง่ลูกเสอืโลกได้
กําหนดไว ้
 ปจัจุบนักระบวนการลกูเสอืถอืเป็นกระบวนการทางการศกึษาสว่นหน่ึง ซึง่มุง่พฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล ทัง้ทางสมอง ร่างกาย จติใจและศลีธรรม เพื่อใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีวามประพฤตดิงีาม ไมก่ระทาํ
ตนใหเ้ป็นปญัหาต่อสงัคม และดาํรงชวีติอยา่งมคีวามหมายและสุขสบาย 
 
หลกัการ (Principle) 
          พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
กําหนดไวว้่า กระบวนการจดัการศกึษา ตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็
ศกัยภาพ (ฐติาภา ศุนาลยั.  2547: รายงานวจิยั) ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ทีก่ําหนดใหก้จิกรรมลกูเสอืเป็นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คอื กจิกรรมทีต่อ้งการให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุง่เน้นเพิม่เตมิจากกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ทัง้ 8 กลุ่ม ทีก่ําหนดโดยทีก่จิกรรมลกูเสอืเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตัดิว้ยตนเองอยา่งครบวงจร 
ตัง้แต่ศกึษา วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ และปรบัปรุงการทาํงาน โดยเน้นการ
ทาํงานเป็นกลุ่ม จงึเป็นกจิกรรมทีพ่ฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยไ์ดค้รบทุกดา้นทัง้ดา้นร่างกาย 
สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม สรา้งเยาวชนของชาตใิหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม คา่นิยม มรีะเบยีบ 
วนิยั ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกการทาํประโยชน์เพื่อครอบครวั สงัคมและประเทศชาตทิาํใหม้คีวาม
เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  
  สถานศกึษาตอ้งจดัใหผู้เ้รยีนทุกคน เขา้รว่มกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะในการคดิ การจดัการและเหมาะสมกบัการเผชญิ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในโลกยคุโลกาภวิฒัน์ (ประชา งามลาํยวง และ คณะ. 
2542: 5-6) เอาใจใส่ดแูลนกัเรยีนอย่างใกลช้ดิ ดว้ยการปลกูฝงัความรูท้ีท่นัโลกและคุณค่าทีด่ขีอง
วฒันธรรมไทย ส่งเสรมิบทบาทของกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีในโรงเรยีนรวมทัง้ครอบครวัดว้ยการ
นํากระบวนการลกูเสอืมาแก้ไขปญัหา โดยสรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชนเป็นคนด ีมคีวามรูคู้่คุณธรรม มี
ระเบยีบวนิยั มคีวามเป็นผูนํ้าและรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ (เลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี  2548: 7-8)  
  ในการจดักจิกรรมลกูเสอืควรคาํนึงถงึกระบวนการต่อไปนี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร.   
2552: 28) 
 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางจติใจ จงรกัภกัดต่ีอศาสนาทีต่นเคารพนบัถอืและพงึปฏบิตัิ
ศาสนกจิดว้ยความจรงิใจ  
 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาตขิองตนพรอ้มดว้ยการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนสนัตสิุขและสนัตภิาพ ความเขา้ใจทีด่ซีึง่กนัและกนั และความรว่มมอืซึง่กนัและกันตัง้แต่ 
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ระดบัทอ้งถิน่และระดบันานาชาต ิ
 3. เขา้รว่มพฒันาสงัคม ยอมรบัและใหค้วามเคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองผูอ้ื่น  
 4. มคีวามรบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
 5. ลกูเสอืทุกคนตอ้งยดึมัน่ในคาํปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
 จากหลกัการดงักล่าว กจิกรรมของลกูเสอืทุกประเภท มคีรบตามเกณฑท์ีก่ําหนดโดยเนื้อหา 
ของหลกัสตูรและวชิาพเิศษตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิา
พเิศษลกูเสอืทุกประเภทไดก้ําหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน  
 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นกําลงัของชาตใิห้
เป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นรา่งกาย ความรู ้คุณธรรม มจีติสํานึกในความเป็นพลเมอืงไทยและ
เป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มี
ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคตทิี่จาํเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชพีและการศกึษา
ตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 

พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดก้ําหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม
ลกูเสอืเพื่อช่วยพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปิญัญา จติใจและศลีธรรม ใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวาม
รบัผดิชอบและช่วยสรา้งสรรคส์งัคม ใหเ้กดิความสามคัคแีละความเจรญิกา้วหน้า ทัง้นี้เพื่อความสงบ
สุขและความมัน่คงของประเทศชาตติามแนวทางดงัต่อไปนี้ 
 1. ใหม้นิีสยัในการสงัเกต จดจาํ เชื่อฟงั และพึง่ตนเอง 
 2. ใหม้คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยั และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
 3. ใหรู้จ้กับาํเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 4. ใหรู้จ้กัทาํการฝีมอืและฝึกฝนการทาํกจิกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศ 
 สาํหรบัการจดักจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีโรงเรยีนสามารถทีจ่ะเลอืกจดักจิกรรมไดต้าม
ศกัยภาพของบุคลากรและสภาพของโรงเรยีน โดยอาจจะพจิารณาถงึความสําคญัของกจิกรรมนัน้
ดว้ย เช่น กจิกรรมลกูเสอื เป็นกจิกรรมสากลสามารถสื่อกนัไดท้ัว่โลกและทีส่าํคญัเป็นกจิกรรม
เสรมิสรา้งบุคลกิภาพ ความมวีนิยั ความซื่อสตัย ์ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ส่วนยวุกาชาดเป็นกจิกรรมที่
สรา้งประโยชน์ใหก้บัสงัคม โรงเรยีนสามารถหาแหล่งการเรยีนรูห้รอืสนบัสนุนในการดาํเนินกจิกรรม
ไดจ้ากกาชาดจงัหวดั กาชาดอําเภอ 
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  กจิกรรมลกูเสอืและยวุกาชาด โรงเรยีนสามารถจดักจิกรรมไดต้ามระเบยีบคณะกรรมการ 
บรหิารลกูเสอืและระเบยีบคณะกรรมการ องคอุ์ปนายกิาสภากาชาดไทย 
 

ประเภท  (Kind)  
 ลกูเสอื คอื เยาวชนชายและหญงิอายรุะหว่าง 8–23 ปี ทีร่บัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรวชิา
ลกูเสอื โดยยดึมัน่ในหลกัการ (Principle) วธิกีาร (Method) และวตัถุประสงค ์(Purpose) ของการ
ลกูเสอื (Scouting) อยา่งเคร่งครดัตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528 และขอ้บงัคบั
คณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื พ.ศ. 2509 ไดก้ําหนด
ประเภทและเหล่าลกูเสอืว่า ลกูเสอืม ี4 ประเภท คอื สาํรอง สามญั สามญัรุน่ใหญ่ วสิามญั และอาจ
จดัใหม้ลีกูเสอืเหล่าสมุทร และลกูเสอืเหล่าอากาศได ้สาํหรบัลกูเสอืทีเ่ป็นหญงิ อาจใชช้ื่อเรยีกว่า 
เนตรนาร ีหรอืชื่ออื่นซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตใิหห้มายถงึ 
ลกูเสอืทีเ่ป็นหญงิดว้ย      
         ลกูเสอื แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามความเหมาะสมของวยั วุฒภิาวะ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช   
2551 ซึง่กําหนดเป็นช่วงชัน้โดยแต่ละช่วงชัน้แบ่งตามประเภทของลกูเสอื ดงันี้ 
 1. ลกูเสอืสาํรอง (Cub Scout) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 อาย ุ8–11 ปี การฝึกอบรมและ
กจิกรรมลกูเสอืสาํรองจะจดัใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็ โดยคาํนึงถงึพฒันาการทางร่างกายและจติใจ
เป็นพืน้ฐาน ไมว่่าเดก็นัน้กําลงัเรยีนอยู่ชัน้ใด ระดบัใดกต็าม จะเป็นนกัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีนหรอืไม่
เป็นนกัเรยีนกต็าม 
                คตพิจน์: ทาํดทีีสุ่ด (Do Our Best) 
 2. ลกูเสอืสามญั (Boy Scout) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 อาย ุ11–15 ปี ลกูเสอืสามญัเริม่
ไดร้บัการฝึกอบรมใหม้คีวามรบัผดิชอบมากยิง่ขึน้ เริม่ใชช้วีติกลางแจง้และการผจญภยั เน้นระบบ
หมูแ่ละการเป็นผูนํ้า รวมทัง้การบําเพญ็ประโยชน์โดยทัว่ไป 
       คตพิจน์: จงเตรยีมพรอ้ม (Be prepared) 
 3. ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ (Senior Scout) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 อาย ุ15–18 ปี ลกูเสอื 
สามญัรุน่ใหญ่นี้ มคีวามรบัผดิชอบสงู การฝึกอบรมและกจิกรรม เน้นเรือ่งระบบหมู่และการเป็นผูนํ้า
ในระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ ฝึกการใชช้วีติกลางแจง้ การผจญภยั และ
ทกัษะวชิาลกูเสอื  ฝึกอบรมความรูพ้ืน้ฐานทางวชิาชพีตามทีถ่นดั รวมทัง้การบําเพญ็ประโยชน์ต่อ
ผูอ้ื่นมากขึน้ 
                คตพิจน์: มองไกล (Look wide) 
 4. ลกูเสอืวสิามญั (Rover Scout) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 อาย ุ18-23 ปี ลกูเสอืวสิามญัเป็น
วยัของคนหนุ่มสาว ดงันัน้การฝึกอบรมลกูเสอืวสิามญัจงึมุง่ทีจ่ะเตรยีมใหค้นหนุ่มสาวเหล่านี้ พรอ้ม
ทีจ่ะใชช้วีติผูใ้หญ่อยา่งถูกตอ้งและสมบรูณ์แบบใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบต่อไป การ
ฝึกอบรม จะเน้นการเป็นผูนํ้าในระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข การวางแผน
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โครงการ และการปฏบิตังิานตามโครงการ ฝึกใหน้ิยมชวีติกลางแจง้ การใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่นและสงัคม 
เป็นชวีติจติใจ 
                คตพิจน์: บรกิาร (Service)  
 

วิธีการ (Method)  
 การจดักจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ีมแีนวทางการจดักจิกรรมตามวธิกีารลกูเสอื  
(Scout Method) ซึง่มอีงคป์ระกอบ 7 ประการ คอื 
 1. คาํปฏญิาณและกฎของลูกเสอื (Scout promise and laws) ถอืเป็นหลกัเกณฑท์ีล่กูเสอื
ทุกคนใหค้าํมัน่สญัญาว่าจะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื  
 2. เรยีนรูจ้ากการกระทํา (Learning by doing) ผูก้ํากบัฝึกอบรมใหน้กัเรยีนเขา้ใจและเกดิ
ความตระหนกักบัคําว่า “บรกิาร” (Server) คอื การใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูอ้ื่นแก่ส่วนรวม ซึง่จดัว่า
เป็นการเรยีนรูด้ว้ยการกระทาํถอืว่าสาํคญัมาก แหล่งหรอืโอกาสทีน่กัเรยีนจะเรยีนรูน้ัน้ ควรเริม่จาก
สิง่ทีใ่กลต้วั ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทํางานในบา้น ทาํประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ต่อหอ้งเรยีน ต่อโรงเรยีน  
ต่อชุมชน 
 3. ระบบหมูห่รอืกลุ่มยอ่ย (Patrol system) 

ในการฝึกอบรมลกูเสอื มกีารแบ่งลกูเสอื-เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ ออกเป็นกองแต่ละกอง 
แบ่งออกเป็นหมู ่หมูล่กูเสอืเป็นหน่วยสาํคญัในการดําเนินงานของลกูเสอืไมว่่าสาํหรบัการงานหรอื
การเล่น และไมว่่าจะเป็นเรือ่งวนิยัหรอืหน้าทีผู่ก้ํากบัจะเป็นเพยีงผูแ้นะนํา สัง่สอน ฝึกอบรมให้
นกัเรยีน มคีวามรบัผดิชอบทลีะน้อย แลว้เพิม่ความรบัผดิชอบใหม้ากขึน้ตามลาํดบัของการฝึกให้
รูจ้กัปกครองตนเองจนเป็นลกัษณะนิสยัประจาํตวั เพื่อใหม้คีวามสามารถพึง่ตนเองไดเ้ป็นผูนํ้าและ
เป็นผูใ้หค้วามรว่มมอืทีด่ ี  

อบรมเรือ่ง ความรบัผดิชอบ โดยการแต่งตัง้นายหมูแ่ละรองนายหมูใ่หม้หีน้าทีใ่นการ
รบัผดิชอบบงัคบับญัชาหมู ่ ซึง่เป็นเรือ่งของนายหมูท่ีจ่ะตอ้งควบคุมและพฒันาคุณลกัษณะของลกู
หมูข่องเขาแต่ละคนโดยมรีองนายหมูเ่ป็นผูช้่วย นายหมู่จะมบีทบาทสําคญัยิง่ในการดาํเนินงานตาม
ระบบหมู ่คอื การมอบหมายงานและหน้าทีใ่หน้กัเรยีนทาํ ผูก้ํากบัลกูเสอืทาํหน้าทีฝึ่กอบรมลกูเสอื  
นายหมู่มหีน้าทีว่างแผนปฏบิตักิจิกรรมของหมู ่ทัง้การไปอยูค่่ายพกัแรม โดยมรีองนายหมูเ่ป็นผูช้่วย
และผูก้ํากบัลกูเสอืเป็นผูใ้หค้ําแนะนํา นอกจากนัน้ผูก้ํากบัและนายหมูย่งัมาประชุมพรอ้มกนัเป็นครัง้
คราว ในทีป่ระชุมนายหมู ่(Court of Honour) หน้าทีส่ําคญัของทีป่ระชุมนายหมู ่คอื การดแูลรกัษา
มาตรฐานความประพฤตแิละการปฏบิตังิานของลกูเสอืในหมู่ของตน  
 4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั (Simbolism) ฝึกใหม้คีวามเป็นหนึ่งเดยีวในการเป็นสมาชกิ
ลกูเสอื-เนตรนาร ีดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั ไดแ้ก่ เครือ่งแบบ เครือ่งหมาย การทาํความเคารพ 
รหสั คาํปฏญิาณ กฎ คตพิจน์ คาํขวญั ธง เป็นตน้ วธินีี้จะช่วยใหผู้เ้รยีนตระหนกัและภาคภมูใิจใน
การเป็นสมาชกิขององคก์ารลกูเสอืแห่งโลก 
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 5. การศกึษาธรรมชาต ิคอื สิง่สาํคญัในกจิกรรมลกูเสอื ธรรมชาตติามชนบท ป่าเขา ปา่
ละเมาะ และพุ่มไม ้เป็นการทาํกจิกรรมกบัธรรมชาต ิการปีนเขา ตัง้ค่ายพกัแรมตามกฎระเบยีบ
อยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ต่อปีการศกึษา  

6. ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม กจิกรรมต่างๆทีจ่ดัใหเ้ดก็ทํามคีวาม กา้วหน้าและ
ดงึดดูใจ สรา้งใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้อยากทีจ่ะทาํ และวตัถุประสงคใ์นการจดัสมัพนัธก์บัความ
หลากหลายในการพฒันาตนเอง เกมการเล่นทีส่นุกสนาน การแข่งขนัดงึดดูใจและเป็นการจงูใจทีด่ี 

7. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ ผูก้ํากบัลกูเสอืเป็นผูใ้หค้าํแนะนํา ชีแ้นะแนวทางทีถู่กต้องใหแ้ก่
เดก็เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการทีจ่ะตดัสนิใจกระทาํสิง่ใดลงไป จงึเป็นการรว่มมอืกนัทัง้สองฝา่ย 
  พะนอม แก้วกําเนิด (2554: ออนไลน์) กล่าวว่า แนวทางการดําเนินงานกจิกรรมลูกเสอื-
เนตรนาร ีควรคํานึงถึง หลกัการ วัตถุประสงค์และวิธีการเรียนรู้ของลูกเสือ ตามพนัธกิจหลัก 
(Mission) ของการลกูเสอื ซึง่ไดก้ําหนดไวช้ดัเจนตามนโยบายขององคก์ารลกูเสอืโลกเพื่อใหเ้ยาวชน
ไทยสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีของสังคมและ    
ประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมตามหลักสูตรของลูกเสือทุกประเภทนัน้ สามารถจดัให้สอดคล้องกับ       
ผงัมโนทศัน์ ของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551      
          ครผููส้อนกจิกรรมลูกเสอื ควรทราบขอ้กําหนดและระเบยีบต่างๆ เพื่อใหก้ารเรยีนการสอน
กจิกรรมลกูเสอืประสบผลสาํเรจ็ ดงันี้   
         การจดัมวลกจิกรรมลกูเสอืตอ้งคาํนึงถงึ   
         1. วตัถุประสงคข์องการจดัการศกึษา ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2551  
         2. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  
         3. เป้าหมายของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
         4. ผงัมโนทศัน์กจิกรรมลกูเสอื           
         5. วตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ 
         6. วตัถุประสงคข์ององคก์ารลกูเสอืโลก  
         7. สาระกจิกรรมเพื่อเครือ่งหมายพเิศษ  
         8. วชิาพเิศษต่างๆ สู่ความเป็นเลศิ  
         9. ความคดิรเิริม่ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอื 
 เนื้อหาสาระของหลกัสตูรกจิกรรมลกูเสอืทุกประเภทหรอืเรยีกว่า “มวลกจิกรรม” แบ่ง
ออกเป็น 10 หน่วยกจิกรรม คอื ระเบยีบวนิยัและทกัษะทางลกูเสอื การดํารงชวีติ ศรทัธายดึมัน่ ชาต ิ
ศาสน์ กษตัรยิ ์และวฒันธรรม สนองพระคุณบดิามารดา และผูม้พีระคุณ เทดิทนูเกยีรตคิุณ 
สถานศกึษา บชูาพระคุณครอูาจารย ์เพื่อนช่วยเพื่อน ลกูเสอืทัว่โลกเป็นพีน้่องกนั วทิยาศาสตร์
เทคโนโลยเีพื่อแกป้ญัหาพฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม สบืสานมรดก ภมูธิรรม ภมูปิญัญาไทย  
และกจิกรรมสู่ความเป็นเลศิ 
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ความหมายและความส าคญัของลกูเสือ 
 กจิกรรมลกูเสอืเป็นกจิกรรมมุง่ปลกูฝงัใหเ้ยาวชนมรีะเบยีบ มคีวามรกัสามคัค ีรูจ้กัเสยีสละ  
การบําเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม สงัคมและประเทศชาต ินําไปสู่พืน้ฐานวถิชีวีติในระบอบ
ประชาธปิไตย (ศกัดา สุขผุย.  2551: 43)  
 กจิการลกูเสอืโลก เกดิขึน้ครัง้แรกทีป่ระเทศองักฤษ ในปีพ.ศ. 2450 โดย บ.ีพ.ีหรอืบดิาแห่ง
การลกูเสอืโลก และในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 กจิการลกูเสอืไทยไดก้ําเนิดขึน้ครัง้แรกโดย
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่6) หรอืบดิาแห่งการลกูเสอืไทย ทรงใหค้วาม 
หมายว่า “เสอืปา่” นกัวชิาการลกูเสอืไดเ้สนอแนวคดิ ความหมายของลกูเสอื ดงันี้ 
 กู๊ด (Good.  1973: 52) กล่าวว่า การลกูเสอื หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อใหเ้ดก็มคีวามรู้ 
 ความสามารถเกี่ยวกบัการอยูร่ว่มกบับุคคลอื่นได ้การขา่วสาร การใชอุ้ปกรณ์ตลอดจนการฝึกใหม้ี
น้ําใจเป็นนกักฬีา 
 กว ีพนัธุม์เีชาวน์ และ คณะ  (2535: 24) อธบิายว่า คาํว่า “การลกูเสอื” หรอื SCOUT มี
ความหมายดงันี้ คอื 
 S  มาจากคาํว่า SINCERITY      หมายถงึ ความจรงิใจ 
 C  มาจากคําว่า COURESTY     หมายถงึ ความสุภาพ อ่อนโยน 
 O  มาจากคําว่า OBEDIENTLY  หมายถงึ ความเชื่อฟงัหรอืการว่างา่ย 
 U  มาจากคําว่า UNITY            หมายถงึ ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีว 
 T  มาจากคาํว่า THRIFTY         หมายถงึ ความมธัยสัถ ์
 โรเบริต์ สตเีฟนสนั สไมธ ์บาเดน (Robert Stephenson Smyth Baden Powell. 1964: 2)  
กล่าวว่า การลกูเสอื หมายถงึ งานและคุณสมบตัพิเิศษของคนทีอ่ยูใ่นป่า ผูส้าํรวจ และคนทีอ่ยู่
ชายแดน การลกูเสอืเป็นเพยีงคาํแนะนํา ซึง่ไดท้ดลองใหไ้วส้าํหรบัการพกัผ่อนหยอ่นใจกลางแจง้ที่
สนุกสนาน โดยมุง่พฒันาสมรรถภาพของเดก็แต่ละบุคคลในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ นิสยัใจคอ สุขภาพ 
การฝีมอืและหน้าทีพ่ลเมอืง 
 
หลกัสตูรการเรียนการสอนกิจกรรมลกูเสือ  
            ในฐานะทีค่ณะลกูเสอืแห่งชาต ิ(The National Scout Organization of Thailand: 
NSOT) เป็นสมาชกิขององคก์ารลกูเสอืโลก (World Organization of the Scout Movement: 
WOSM) จะตอ้งปฏบิตัติามวตัถุประสงค ์หลกัการ และวธิกีารของการลกูเสอื ตามทีอ่งคก์ารลกูเสอื
โลกไดก้ําหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดัแลว้ คณะลกูเสอืแห่งชาต ิยงัยดึมัน่ในวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอื
แห่งชาต ิตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื พุทธศกัราช 2528 (ฉบบัที ่4 แกไ้ขเพิม่เตมิ) พ.ศ. 2530 และ
ขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิาพเิศษ พ.ศ. 2509 ใหค้ณะลกูเสอื
แห่งชาต ิทาํโครงสรา้งของลูกเสอืไทยมคีวามสมบูรณ์มากขึน้และไดก้ําหนดวชิาลกูเสอื ยวุกาชาด 
และผูบ้าํเพญ็ประโยชน์เป็นวชิาบงัคบัเรยีน ทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เมือ่วนัที ่13 
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ธนัวาคม 2532 (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต1.  2547: 5-6) แต่เมือ่ประเมนิผลแลว้เหน็ว่า
ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ จงึแกไ้ขเป็นกจิกรรมบงัคบัเลอืก จนถงึ พ.ศ. 2544 กระทรวงศกึษาธกิาร จงึได้
กําหนดใหส้ถานศกึษาใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 
เป็นตน้ไป โดยกําหนดใหก้จิกรรมลกูเสอื ยวุกาชาด และผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ อยูใ่นกลุ่มกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 
 ดงันัน้สถานศกึษาจะตอ้งดาํเนินการอย่างมเีป้าหมาย มรีปูแบบ และวธิกีารทีเ่หมาะสม 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 8) เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพของกจิการลกูเสอืในการแกป้ญัหา 
และพฒันานกัเรยีนอยา่งแทจ้รงิ   

โครงสร้างหลกัสตูรกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551 

ประเภท ระดบัชัน้ วิชาแกน วิชาพิเศษ 
ลูกเสือส ารอง 
 (อายุ 8-11 ปี)           
 

ป.1 – ป.3 เตรยีมลกูเสอืสาํรอง ดาวดวงที ่1-3          
- การฝึกอบรมและกจิกรรมลกูเสอืสาํรอง 
จะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็ โดย
คาํนึงถงึพฒันาการทัง้ร่างกายและจติใจ
เป็นพืน้ฐานไม่ว่าเดก็จะอยู่ชัน้ใดกต็าม 

วชิาพเิศษ 18 วชิา ใชว้ธิบีรูณา
การเขา้กบัวชิาสามญัใน
หลกัสตูร  

 

ลูกเสือสามญั  
(อายุ 11-15 ปี)  

 

ป.4 – ป.6 ลกูเสอืตร-ีโท-เอก     
- เริม่ฝึกอบรมใหม้คีวามรบัผดิชอบมาก
ขึน้ เริม่มกีจิกรรมใชช้วีติกลางแจง้และ
การผจญภยั เน้นระบบหมู่ การเป็นผูนํ้า 
รวมทัง้การบาํเพญ็ประโยชน์ทัว่ไป 

วชิาพเิศษ 54 วชิา ใชว้ธิบีรูณา
การเขา้กบั วชิาสามญัใน
หลกัสตูร  

 

ลูกเสือสามญัรุน่
ใหญ่  
(อาย1ุ5-18 ปี)  
 

 ม.1 – ม.3  

 

ลกูเสอืโลก ลกูเสอืชัน้พเิศษ และลกูเสอื
หลวง                                                     
- การฝึกอบรมและกจิกรรมเป็นระบบหมู่  
ฝึกใหม้คีวามรบัผดิชอบสงูขึน้ เป็นผูนํ้าใน
ระบอบประชาธปิไตย ฝึกการใชช้วีติ
กลางแจง้ การผจญภยั ทกัษะลกูเสอื 
ฝึกอบรมความรูพ้ืน้ฐานทางวชิาชพีตามที่
ถนดั รวมทัง้การบาํเพญ็ประโยชน์ 

วชิาพเิศษ 76  วชิา เรยีนนอก
เวลา หรอื ในเวลาเรยีน  

  

ลูกเสือวิสามญั 
(อาย1ุ8-23 ปี)          

ม.4 – ม.6  

 
 

เตรยีมลกูเสอืวสิามญั สาํรวจตนเอง พธิี
เขา้ประจาํกอง    
 -  การฝึกอบรมและกจิกรรมลกูเสอื
สาํรอง จะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัวยัของ
เดก็ โดยคาํนึงถงึพฒันาการทัง้รา่งกาย
และจติใจเป็นพืน้ฐาน ไม่ว่าเดก็จะอยูช่ ัน้
ใดกต็าม                                      

วชิาพเิศษ 12 วชิา ใชเ้วลา
เรยีนนอกเวลาตามแต่
สถานศกึษาเป็นผูจ้ดั  
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โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ได้กําหนดการเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ีในปีการศกึษา 
2554 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 ใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ีในวนั
พุธ คาบเรยีนที ่7 และแบง่กลุ่มนกัเรยีนจดัเป็นหมู/่กอง โดยยดึหอ้งเรยีนเป็นหลกั 
  ผูจ้ดัทาํคู่มอืไดศ้กึษาและวเิคราะหก์ารจดักจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีในปีการศกึษา 2554 
โดยปรบัใชต้ามแนวทาง ดงันี้ 
 1. ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิาพเิศษ
ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2528  
2. ศกึษาแนวการจดักจิกรรมลูกเสอืในสถานศกึษา พ.ศ. 2552  
3. บรูณาการเนื้อหาเชงิวชิาการกบัเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระเน้นการปฏบิตักิจิกรรม  

4. จดักจิกรรมวชิาพเิศษทัง้ 76 วชิา ฝึกอบรมทัง้ในและนอกเวลาเรยีนหรอืบรูณาการเขา้กบั
วชิาอื่นๆ 

 
เน้ือหาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 

หลกัสตูรเครื่องหมายลกูเสือโลก(ม.1) 
 

 
เครือ่งหมายลกูเสอืโลก 

เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นรปูวงกลมขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง4.3 ซม.มตีราเครือ่งหมาย 
เฟอร-์เดอร-์รสี ์ลอ้มรอบดว้ยเชอืกสขีาวเป็นรปูวงกลม ผกูเป็นเงือ่นพริอดอยูเ่บือ้งล่าง เครือ่งหมายน้ี
เป็นเครือ่งหมายลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ทีไ่ดเ้ขา้พธิปีระจาํกองแลว้ และตดิทีก่ึง่กลางกลางกระเป๋าเสือ้
ขา้งซา้ย ซึง่ลกูเสอืจะตอ้งสอบหวัขอ้รายวชิาตามทีก่ําหนด ซึง่โรงเรยีนไดจ้ดัใหม้กีารเรยีนทัง้หมด 
20 คาบดงันี้ 
 1. กจิการลกูเสอื                                                 3              คาบ 
 2. ระเบยีบแถว                                                     4              คาบ 
 3. คาํปฏญิาณ กฎ คตพิจน์                                   1              คาบ 
 4. การกางเตน็ท ์                                                  1              คาบ 
 5. การบรรจเุครือ่งหลงั                                       1              คาบ 
 6. การก่อไฟ การปรุงอาหาร                              1              คาบ 
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 7. แผนทีแ่ละเขม็ทศิ                                            2              คาบ 
 8. เงือ่นเบือ้งตน้ 10 เงือ่น                                    3              คาบ 
 9. การปฐมพยาบาล                                             1              คาบ 
 10. ความปลอดภยัเกี่ยวกบักจิกรรมลกูเสอื         1              คาบ 
       ทบทวนและสอบ                                             2              คาบ 

 
หลกัสตูรเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
 ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 นี้ โรงเรยีนไดจ้ดัทําโครงการสอนใหน้กัเรยีนสามารถทีจ่ะสอบ
เครือ่งหมายวชิาพเิศษ ไดด้งัต่อไปนี้ 
 1. นกัผจญภยั                              
 2. นกัดาราศาสตร ์                       
 3. นกัเดนิทางไกล                                     
 4. หวัหน้าคนครวั                        
 5. นกับุกเบกิ                               
 6. นกัธรรมชาตวิทิยา                  
 7. นกัสะสม 
 8. นกัดนตร ี
 9. นกักฬีา 
 10. นกักรฑีา 
 11. นกัพมิพด์ดี 
 12. บรรณารกัษ์ 
 13. นกัว่ายน้ํา 
 

เคร่ืองหมายสายยงยศลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 ในภาคเรยีนที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ลกูเสอือาจไดร้บัสายยงยศได ้โดยจะตอ้ง 
 1. สอบไดเ้ครือ่งหมายลกูเสอืโลก 
 2. สอบไดว้ชิาพเิศษ “นกัผจญภยั” 
 3. สอบไดว้ชิาพเิศษวชิาต่อไปนี้ อกี 2 วชิา คอื นกัดาราศาสตร ์นกัอุตุนิยมวทิยา   
การจดัการค่ายพกัแรม ผูพ้ทิกัษ์ปา่ นกัเดนิทางไกล หวัหน้าคนครวั นกับุกเบกิ นกัสะกดรอย 
นกัธรรมชาตวิทิยา 
          4. ตอ้งถกัสายยงยศ (สายหนงั) ไดด้ว้ยตวัเอง 
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แนวการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ (หลกัสตูรลูกเสือโลก) 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 ภาคเรียนท่ี 1 
สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 

สปัดาหท์ี ่1 
พฤษภาคม 

ปฐมนิเทศ –ระเบยีบวนิยั  
-  การแบ่งหมู ่กอง กลุ่มลกูเสอื-เนตรนาร ี
-  การแต่งกายลกูเสอื-เนตรนาร ี

1 

สปัดาหท์ี ่2 
  

คาํปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ ของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  
-  คาํปฏญิาณ กฎ คตพิจน์ 
-  การแสดงรหสั การทาํความเคารพ 

1 

สปัดาหท์ี ่3 
  

บุคคลท่ามอืเปล่า  
- ท่าตรง ท่าพกั ซา้ย-ขวาหนั กลบัหลงัหนั 
- ซอยเทา้กบัที ่หน้าเดนิ 

1 

สปัดาหท์ี ่4 
มถุินายน 

บุคคลท่าประกอบอาวุธ(ไมง้า่ม)  
- การทาํความเคารพ แบกอาวุธ การเดนิประกอบอาวุธ 

1 

สปัดาหท์ี ่5 
  

สญัญาณเรยีกแถว  
-  สญัญาณมอื สญัญาณนกหวดี 
-  การตัง้แถว แถวตอน แถวหน้ากระดาน ปิด-เปิดระยะ 

1 

สปัดาหท์ี ่6 
  

การเดนิสวนสนาม  
-  ทบทวนการเดนิสวนสนาม 
-  ซอ้มลาํดบัขัน้ตอนพธิสีถาปนาลกูเสอื 
-  ความสาํคญัของพธิสีถาปนาลกูเสอื 

1 

สปัดาหท์ี ่7 
  

การเดนิสวนสนาม  
-  ทบทวนการเดนิสวนสนาม 
-  ซอ้มลาํดบัขัน้ตอนพธิสีถาปนาลกูเสอื 
-  ความสาํคญัของพธิสีถาปนาลกูเสอื 

1 

 * 1 กรกฎาคม วนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ  พธิสีวนสนาม 1 
สปัดาหท์ี ่8 

  
สญัญาณเรยีกแถว  
-  การตัง้แถว แถววงกลมแบบที1่ แบบที2่ แถวสีเ่หลีย่มเปิดดา้น
หนึ่ง แถวรศัม ี
 
 

1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม  คาบ 
สปัดาหท์ี ่9 

  
การดแูลและพฒันาตนเอง  
- การพฒันารา่งกาย/อนามยัส่วนบุคคล 

1 

สปัดาหท์ี ่10 
  

กจิการลกูเสอื 1  
-  ประวตัคิวามเป็นมา วตัถุประสงคแ์ละขบวนการลกูเสอื 
-  คณะกรรมการบรหิารงานลกูเสอืแห่งชาต ิ
-  ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื และผูต้รวจการลกูเสอื 
-  กฎคาํปฏญิาณ และการบําเพญ็ประโยชน์ 

1 

สปัดาหท์ี ่11 
  

กจิการลกูเสอื 2  
-  ภมูหิลงัและประวตัลิกูเสอืไทย 
- บุคคลสาํคญัในกจิการลกูเสอืไทย 

1 

สปัดาหท์ี ่12 
  

กจิการลกูเสอื 3  
-  องคก์ารลกูเสอืโลก และลกูเสอืนานาชาติ 
-  สมชัชาลกูเสอื และคณะกรรมการลกูเสอืโลก 

1 

สปัดาหท์ี ่13 
สงิหาคม 

วชิาเครือ่งหมายพเิศษ  
-  ชีแ้จงวชิาเครือ่งหมายพเิศษ  , 
- การเปิดสอบวชิาพเิศษ (วชิาทีผู่ก้ํากบัจะเปิดสอบ) วธิกีาร
ลาํดบัขัน้ตอน 

1 

สปัดาหท์ี ่14 
  

ทกัษะการกางเตน็ท ์ 
-  ส่วนประกอบของเตน็ท ์การกางเตน็ทแ์ละเกบ็เตน็ท์ 
-  การกางเตน็ทแ์ละเกบ็เตน็ทส์าํเรจ็รปู 
-  การกางเตน็ทแ์ละเกบ็เตน็ทช์นิดอื่น ๆ 

1 

สปัดาหท์ี ่15 
  

ทกัษะการบรรจเุครือ่งหลงั  
-   การบรรจเุครือ่งหลงัสาํหรบัเดนิทางไกล 

1 

สปัดาหท์ี ่16 
  

การปฐมพยาบาล  
-  การปฐมพยาบาลทัว่ไป 
-  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม ขอ้ต่อเคลด็ แขน-ขาหกั 
-  แมลงสตัวก์ดัต่อย 
-  การฝายปอด 

1 

สปัดาหท์ี ่17 
  

ทกัษะการผกูเงือ่นเบือ้งตน้1  
-  เงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิเงือ่นขดัสมาธ ิ2 ชัน้ 
-  เงือ่นบ่วงสายธนู เงือ่นกระหวดัไม ้
 

1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่18 

  
ทกัษะการผกูเงือ่นเบือ้งตน้2  
-  เงือ่นประมง เงือ่นผกูรัง้ เงือ่นปมตาไก่ 
-  เงือ่นผกูซุง เงือ่นตะกรดุเบด็ 

1 

สปัดาหท์ี ่19 
  

ทกัษะการผกูเงือ่นเบือ้งตน้ 3 (การผกูแน่น)  
- ผกูประกบ   - ผกูทแยง   - ผกูกากบาท 

1 

สปัดาหท์ี ่20 ประเมนิกจิกรรม 1 
ทบทวนและสอบ- สรปุผลการประเมนิ                              

 
ภาคเรียนท่ี 2 

สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่21 

ตุลาคม 
 ระเบยีบวนิยั  
-  ทบทวนระเบยีบแถว 

 
1 

สปัดาหท์ี ่22 
พฤศจกิายน 

 คาํปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ของลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 1 

สปัดาหท์ี ่23 
  

 กจิกรรมลกูเสอื 
- ความสาํคญัและพธิกีารถวายราชสดุด ี 
- เพลงถวายราชสดุด ี

 
1 

 25พฤศจกิายน พธิรีาชสดุด ี 1 
สปัดาหท์ี ่24 

  
 การประกอบอาหาร  
-  เตรยีมการก่อไฟ 
-  เตรยีมการปรงุอาหาร การหุงขา้ว 

 
1 

สปัดาหท์ี ่25 
ธนัวาคม 

การก่อไฟ  และการปรงุอาหาร  
-  การก่อไฟ 
-  การปรงุอาหาร การหุงขา้ว 

1 

สปัดาหท์ี ่26 
  

แผนทีแ่ละเขม็ทศิ  
-  การใชแ้ผนที ่และมาตราส่วน 
-  ทศิ 8 ทศิ และการหาทศิแบบต่าง ๆ 

1 

สปัดาหท์ี ่27 
  

แผนทีแ่ละเขม็ทศิ  
-  การใชเ้ขม็ทศิ               
-  ดวงดาว 
 

 
1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่28  - ฝึกปฏบิตัหิามุม  เกมหาทศิ 1 
สปัดาหท์ี ่29 

มกราคม 
ความปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรม  
-  ความปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรมบุกเบกิและผจญภยั 
- เหตุฉุกเฉินในการปฏบิตักิจิกรรมบุกเบกิและผจญภยั 

 
1 

สปัดาหท์ี ่30 
  

วชิาการลกูเสอื  
-  การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางไกล 
-  การบนัเทงิ เพลงและนิทานทีเ่ป็นคตสิอนใจ 

 
1 

สปัดาหท์ี ่31 
  

สนองพระคุณบดิามารดาและผูม้พีระคุณ  
- ช่วยงานบา้นปรบัปรงุดแูลบา้นใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
- ช่วยงานอาชพีของบดิามารดาและผูม้พีระคุณ 
- รบัใชใ้หบ้รกิารบุคคลในครอบครวั พ่อ แม ่ปู ่ยา ตา ยาย และ 
ผูม้พีระคุณ 

 
 
1 

สปัดาหท์ี ่32 
  

การบําเพญ็ประโยชน์และ เทดิทนูเกยีรตคิุณสถานศกึษา  
- ปฏบิตังิานและประพฤตตินนําชื่อเสยีงเกยีรตยิศมาสู่สถาบนั 
- คนดศีรโีรงเรยีน   สมดุบนัทกึความด ี
- ช่วยงานครอูาจารย ์ทาํประโยชน์และพฒันาสถานศกึษาฯลฯ 

 
1 

สปัดาหท์ี ่33 
กุมภาพนัธ ์

เพื่อนช่วยเพื่อน  
- พฒันาระบบหมูล่กูเสอืใหเ้ขม้แขง็ 
- นําเสนอผลงานความดแีละยกยอ่งความสามารถของสมาชกิ
ภายในหมู่ 
- กจิกรรมพฒันาชุมชนและการบรกิารชุมชน 

 
 
1 

สปัดาหท์ี ่34 
  

เพื่อนลกูเสอื  
-กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอืในประเทศ   
และต่างประเทศ ฯลฯ 
- ตดิต่อ เขยีนจดหมาย บตัรอวยพร อเีมล ์ลกูเสอืทัง้ในประเทศ 

 
1 

สปัดาหท์ี ่35 
  

พฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  
-สภาพของชุมชน  
-ปญัหาและความตอ้งการในการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มชุมชน 
 
 
 

 
1 
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สปัดาห ์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่36 

  
ภมูปิญัญาไทยในทอ้งถิน่  
- สาํรวจศกึษา ผูท้ีม่ภีูมธิรรม คนดใีนทอ้งถิน่  

 
1 

 - ศกึษาภมูปิญัญาไทยในทอ้งถิน่ 
- ศกึษาเทคโนโลยพีืน้บา้นทอ้งถิน่ การเกษตร อุตสาหกรรม  
ในครวัเรอืน 

 

สปัดาหท์ี ่36 
  

ภมูปิญัญาไทยในทอ้งถิน่  
- สาํรวจศกึษา ผูท้ีม่ภีูมธิรรม คนดใีนทอ้งถิน่ 
- ศกึษาภมูปิญัญาไทยในทอ้งถิน่ 
- ศกึษาเทคโนโลยพีืน้บา้นทอ้งถิน่ การเกษตร อุตสาหกรรม  
ในครวัเรอืน 

 
 
1 

สปัดาหท์ี ่37 
มนีาคม 

วชิาการลกูเสอื  
- เครือ่งหมายสายยงยศ ถกัสายยงยศ 
- เครือ่งหมายลกูเสอืโลก (ผูท้ีผ่่านการสอบและไดร้บัเครื่องหมาย 
ลกูเสอืโลกแลว้จงึเรยีนวชิาพเิศษได ้) 

 
1 

สปัดาหท์ี ่38 
  

วชิาการลกูเสอื  
-  พธิเีขา้ประจาํกองลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 

1 

สปัดาหท์ี ่39 
  

วชิาการลกูเสอื  
-  พธิมีอบเครือ่งหมายพเิศษ 
-  พธิปิีดกองลกูเสอืชัว่คราว 

 
1 

สปัดาหท์ี ่40 ทบทวนและสอบ- สรปุผลการประเมนิ 1 
รวมทัง้หมด 40 คาบ 
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หลกัสตูรเครื่องหมายลกูเสือโลก(ม.2) 
 

 
 

หลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
 

 เคร่ืองหมายลูกเสือชัน้พิเศษ เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ขนาดดา้นละ 3 ซม.ตามแบบพืน้สี
กากีภายในมรีูปช่อชยัพฤกษ์สขีาว 2 ช่อ โค้งเข้าหากนั ปลายช่อชยัพฤกษ์ มตีราเครื่องหมาย      
หวัลูกศร สขีาว ระหว่างช่อชยัพฤกษ์ มหีน้าเสอืสทีอง เครื่องหมายน้ีตดิที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อขา้ง
ขวาซึ่งลูกเสือจะต้องสอบหัวข้อรายวิชาตามที่กําหนด  ซึ่งโรงเรียนได้จดัให้มกีารเรียนทัง้หมด 
20 คาบ ดงันี้ 
 1. หน้าทีพ่ลเมอืง                                                  3       คาบ  

2. สิง่แวดลอ้ม                                                      1        คาบ 
 3. การเดนิทางสาํรวจ                                           3        คาบ 
 4. การแสดงออกทางศลิปะ                                      2        คาบ  

5. สมรรถภาพทางกาย                                         2        คาบ 
 6. อุดมคต ิ                                                         1        คาบ 
 7. กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ                              3        คาบ 
 8. บรกิาร                                                           3         คาบ 
     ทบทวนและสอบ                                               2        คาบ 
 
 

หลกัสตูรเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
 ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 นี้ โรงเรยีนไดจ้ดัทําโครงการสอนใหน้กัเรยีนสามารถทีจ่ะสอบ
เครือ่งหมายวชิาพเิศษ ไดด้งัต่อไปนี้ 
 1. นกัผจญภยั                              
 2. นกัดาราศาสตร ์                       
 3. นกัเดนิทางไกล                                     
 4. หวัหน้าคนครวั                        
 5. นกับุกเบกิ   
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 6. นกัธรรมชาตวิทิยา                  
 7. นกัสะสม 
 8. นกัดนตร ี
 9. นกักฬีา 
 10. นกักรฑีา                                  
 11. นกัพมิพด์ดี 
 12. บรรณารกัษ์ 
 13. นกัว่ายน้ํา 
 

เคร่ืองหมายสายยงยศลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 ในภาคเรยีนที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 ลกูเสอือาจไดร้บัสายยงยศได ้โดยจะตอ้ง 
 1. สอบไดเ้ครือ่งหมายลกูเสอืโลก 
 2. สอบไดว้ชิาพเิศษ “นกัผจญภยั” 
 3. สอบไดว้ชิาพเิศษวชิาต่อไปนี้ อกี 2 วชิา คอื นกัดาราศาสตร ์นกัอุตุนิยมวทิยา  
การจดัการค่ายพกัแรม ผูพ้ทิกัษ์ปา่ นกัเดนิทางไกล หวัหน้าคนครวั นกับุกเบกิ นกัสะกดรอย 
นกัธรรมชาตวิทิยา 

4. ตอ้งถกัสายยงยศ (สายหนงั) ไดด้ว้ยตวัเอง 
 

แนวการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ (หลกัสตูรลูกเสือชัน้พิเศษ)  
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 ภาคเรียนท่ี 1 
สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 

สปัดาหท์ี ่1 
พฤษภาคม 

ปฐมนิเทศ –ระเบยีบวนิยั  
-  การแบ่งหมู ่กอง กลุ่มลกูเสอื-เนตรนาร ี
-  การแต่งกายลกูเสอื-เนตรนาร ี

1 

สปัดาหท์ี ่2 
  

คาํปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ ของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  
-  คาํปฏญิาณ กฎ คตพิจน์ 
-  การแสดงรหสั การทาํความเคารพ 

1 

สปัดาหท์ี ่3 
  

บุคคลท่ามอืเปล่า  
- ท่าตรง ท่าพกั ซา้ย-ขวาหนั กลบัหลงัหนั 
- ซอยเทา้กบัที ่หน้าเดนิ 

1 

สปัดาหท์ี ่4 
มถุินายน 

บุคคลท่าประกอบอาวุธ(ไมง้า่ม)  
- การทาํความเคารพ แบกอาวุธ การเดนิประกอบอาวุธ 

1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่5 

  
สญัญาณเรยีกแถว  
-  สญัญาณมอื สญัญาณนกหวดี 
-  การตัง้แถว แถวตอน แถวหน้ากระดาน ปิด-เปิดระยะ  
-  การตัง้แถว แถววงกลมแบบที ่1 แบบที ่2 แถวสีเ่หลีย่มเปิด
ดา้นหนึ่ง แถวรศัม ี

1 

สปัดาหท์ี ่6 
  

การเดนิสวนสนาม  
-  ทบทวนการเดนิสวนสนาม 
-  ซอ้มลาํดบัขัน้ตอนพธิสีถาปนาลกูเสอื 
-  ความสาํคญัของพธิสีถาปนาลกูเสอื 

1 

สปัดาหท์ี ่7 
  

การเดนิสวนสนาม  
-  ทบทวนการเดนิสวนสนาม 
-  ซอ้มลาํดบัขัน้ตอนพธิสีถาปนาลกูเสอื 
-  ความสาํคญัของพธิสีถาปนาลกูเสอื 

1 

 * 1 กรกฎาคม วนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ  พธิสีวนสนาม  
สปัดาหท์ี ่8 

   
 หน้าทีพ่ลเมอืง  
-  ประวตักิารลกูเสอืไทย ขบวนการลกูเสอื 
-  การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
-  องคก์ารสหประชาชาต ิ

1 

สปัดาหท์ี ่9 
  

หน้าทีพ่ลเมอืง  
-  ประวตักิารลกูเสอืไทย 
- บุคคลสาํคญัในกจิการลกูเสอื 
-  การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
-  การเลอืกตัง้ในทอ้งถิน่ตนเอง 

1 

สปัดาหท์ี ่10 
  

อุดมคต ิ(ธรรมะทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูเสอื)  
-  ศลี 5 และ ศลี 8  
-  อาราธนาศลี อาราธนาธรรม อาราธนาพระปรติร 

1 

สปัดาหท์ี ่11 
  

อุดมคต ิ(การบาํเพญ็ประโยชน์และ เทดิทูนเกยีรตคิุณ
สถานศกึษา)  
- ปฏบิตังิานและประพฤตตินนําชื่อเสยีงเกยีรตยิศมาสู่สถาบนั 
- คนดศีรโีรงเรยีน สมดุบนัทกึความด ี
- ช่วยงานครอูาจารย ์ทาํประโยชน์และพฒันาสถานศกึษาฯลฯ 
 

1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่12 

  
การแสดงออกทางศลิปะ 1  
- การแสดงผลงานศลิปะ ระบายส ีงานป ัน้ งานเขยีน ถ่ายภาพ 

1 

สปัดาหท์ี ่13 
สงิหาคม 

การแสดงออกทางศลิปะ 2  
- ดนตรลีะคร พดูในทีชุ่มชน 
- มวยไทย  ราํมวยไทย 

 
1 

สปัดาหท์ี ่14 
  

พฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  
-  โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การปลกูตน้ไม้ 
-  เริม่โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอยา่งน้อย 2 เดอืน 
- วชิาพเิศษการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ

 
1 

สปัดาหท์ี ่15 
  

การบรกิาร  
-  ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และเหตุฉุกเฉิน 
-  การเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ย ความปลอดภยั  อุบตัเิหตุ 
- งานบรกิารชุมชน 

 
1 

สปัดาหท์ี ่16 
  

กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ (การผกูเงือ่น)  
-  เงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิเงือ่นตะกรดุเบด็ เงือ่นประมง 
- เงือ่นกระหวดัไม ้ เงือ่นผกูซุง  เงือ่นบ่วงสายธนู 

 
1 

สปัดาหท์ี ่17 
กนัยายน 

กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ  
- บุกเบกิ สรา้งแบบจาํลอง วางแผน 

1 

สปัดาหท์ี ่18 
  

กจิกรรมทีสุ่ดใจเป็นพเิศษ  
-  บุกเบกิ สรา้งแบบจาํลอง นําเสนอ 

1 

สปัดาหท์ี ่19 
  

วชิาเครือ่งหมายพเิศษ  
-  ชีแ้จงวชิาเครือ่งหมายพเิศษ การเปิดสอบวชิาพเิศษ  วธิกีาร ขัน้ตอน 

 
1 

สปัดาหท์ี ่20  ทบทวนและสอบ- สรปุผลการประเมนิ 1 
 
ภาคเรียนท่ี 2 

สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่21 

ตุลาคม 
ระเบยีบวนิยั  
- ทบทวนระเบยีบแถว 
- พฒันาระบบหมูล่กูเสอืใหเ้ขม้แขง็  
- ยกยอ่งความสามารถของสมาชกิภายในหมู่ 
 

 
1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่22 

  
กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ (ชาวค่าย)  
-  การจดัการค่าย 
-  การทาํหลุมแหง้ หลุมเปียก 
-  การดแูลจดัการค่าย 
- การก่อไฟ การเลอืกไมฟื้นก่อไฟ 
-  การปรงุอาหารและการหุงขา้วในกระบอกไม ้

 
 
1 

สปัดาหท์ี ่23 
  

กจิกรรมลกูเสอื 
- ความสาํคญัและพธิกีารถวายราชสดุด ี 
- เพลงถวายราชสดุด ี

 
1 

 25พฤศจกิายน พธิรีาชสดุด ี 1 
สปัดาหท์ี ่24 

  
การเดนิทางสาํรวจ 1 (การใชแ้ผนที ่เขม็ทศิ)  
-  การใชแ้ผนที ่และมาตราส่วน 
-  ทศิ 8 ทศิ  และการหาทศิแบบต่าง ๆ 
-  การใชเ้ขม็ทศิ 

 
1 

สปัดาหท์ี ่25 
ธนัวาคม 

การเดนิทางสาํรวจ 2  
-  ฝึกปฏบิตัหิามุมอซมิธุ เกมหาเหรยีญ 

1 

สปัดาหท์ี ่26 
  

การเดนิทางสาํรวจ 3  
(ออกเดนิทางสาํรวจระยะทาง 5 กม.พบเหตุการณ์ 5 อยา่ง) 

1 

สปัดาหท์ี ่27 
  

ความปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรม  
-  ความปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรมบุกเบกิและผจญภยั 
- เหตุฉุกเฉินในการปฏบิตักิจิกรรมบุกเบกิและผจญภยั 

 
1 

สปัดาหท์ี ่28 
  

ระเบยีบวนิยั  
-  คาํปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ 
-  การประชุมรอบเสาธงตอนเชา้ 
-  การรายงานขณะตรวจ ,รายงานเมือ่เขา้เรยีนฐาน 

 
1 

สปัดาหท์ี ่29 
มกราคม 

วชิาการลกูเสอื  
-  การแสดงรอบกองไฟ 
-  การเตรยีมตวัก่อนเขา้ค่ายพกัแรม 
-  การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางไกล 

 
1 

สปัดาหท์ี ่30 
  

ลกูเสอืทัว่โลกเป็นพีน้่องกนั  
-  กจิการขององคก์ารลกูเสอืโลกและลกูเสอืนานาชาติ 
-  กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอืประเทศต่างๆ  

 
1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
 - ตดิต่อ เขยีนจดหมาย บตัรอวยพร อเีมล ์ลกูเสอืทัง้ในและ

ต่างประเทศ 
 

สปัดาหท์ี ่31 
  

การเยอืนสถานทีส่าํคญัในทอ้งถิน่/สถานทีร่าชการและเอกชน  
สถานีอนามยั องคก์ารบรหิารส่วนตําบล  ฯลฯ 

1 

สปัดาหท์ี ่32 
  

วชิาพเิศษนกักฬีา  
( ฟุตบอล,วอลเลยบ์อล,บาสเกตบอล,ตะกรอ้,แบดมนิตนั,          
บอกชื่อนกักฬีา) 

 
1 

สปัดาหท์ี ่33 
กุมภาพนัธ ์

วชิาพเิศษนกักฑีา  
(วิง่ 100 ม.,400 ม.,ทุ่มน้ําหนกั,พุ่งแหลน,ขวา้งจกัร) 

1 

สปัดาหท์ี ่34 
  

วชิาพเิศษบุกเบกิ (ทกัษะพืน้ฐาน)  
โครงการบุกเบกิ 

1 

สปัดาหท์ี ่35 
  

วชิาพเิศษบุกเบกิ (ทกัษะการวางแผน)  
โครงการบุกเบกิ 

1 

สปัดาหท์ี ่36 
  

วชิาพเิศษบุกเบกิ (ทกัษะการปฏบิตั)ิ  
โครงการบุกเบกิ 

1 

สปัดาหท์ี ่37 
มนีาคม 

การบําเพญ็ประโยชน์และ เทดิทนูเกยีรตคิุณสถานศกึษา  
- กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ 
- สมดุบนัทกึความด ี

 
1 

สปัดาหท์ี ่38 
  

สนองพระคุณบดิามารดาและผูม้พีระคุณ  
- ช่วยงานบา้นปรบัปรงุดแูลบา้นใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
- ช่วยงานอาชพีของบดิามารดาและผูม้พีระคุณ 
- รบัใชใ้หบ้รกิารบุคคลในครอบครวั พ่อ แม ่ปู ่ยา ตา ยาย และ
ผูม้พีระคุณ 

 
 
1 

สปัดาหท์ี ่39 
  

วชิาการลกูเสอื  
- เครือ่งหมายพเิศษ 
- เครือ่งหมายสายยงยศ  เครือ่งหมาย  
-  ลกูเสอืโลก และเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
-  พธิปิีดกองลกูเสอืชัว่คราว 

 
 
1 

สปัดาหท์ี ่40 สรปุผลการประเมนิ 1 
รวมทัง้หมด  40 คาบ 
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หลกัสตูรเครื่องหมายลกูเสือหลวง (ม.3) 
 

 
 

เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง 
 
 เครื่องหมายลกูเสือหลวง เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ขนาดดา้นละ 3 ซม.ตามแบบพืน้สกีาก ี 
ขอบสขีาว มรีูปพระมหามงกุฏสทีองอยู่ตรงกลางและมตีราคณะลูกเสอืแห่งชาติสขีาวอยู่เบื้องล่าง     
พระมหามงกุฏ เครื่องหมายน้ีตดิที่กึ่งกลางกระเป๋าเสือ้ขา้งขวา ซึ่งลูกเสอืจะต้องสอบหวัขอ้รายวชิา  
ตามทีก่ําหนด ซึง่โรงเรยีนไดจ้ดัใหม้กีารเรยีนทัง้หมด 20 คาบ ดงันี้ 
 1. หน้าทีพ่ลเมอืง                                                  3             คาบ 
 2. สิง่แวดลอ้ม                                                      1              คาบ 
 3. การเดนิทางสาํรวจ                                           3              คาบ 
 4. การแสดงออกทางศลิปะ                                      2              คาบ 
 5. สมรรถภาพทางกาย                                         2              คาบ 
 6. อุดมคต ิ                                                         1              คาบ 
 7. กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ                              3              คาบ 
 8. บรกิาร                                                           3              คาบ 
     ทบทวนและสอบ                                             2              คาบ 
 

หลกัสตูรเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  
 ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 นี้ โรงเรยีนไดจ้ดัทําโครงการสอนใหน้กัเรยีนสามารถทีจ่ะสอบ
เครือ่งหมายวชิาพเิศษ ไดด้งัต่อไปนี้ 
 1. นกัผจญภยั                             
 2. นกัดาราศาสตร ์                       
 3. ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม               
 4. นกัเดนิทางไกล                                    

5. หวัหน้าคนครวั   
6. นกับุกเบกิ 
7. นกัธรรมชาตศิกึษา                              
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        8. นกัสะสม 
    9. นกัดนตร ี
 10. นกักฬีา 
 11. นกักรฑีา 
 12. นกัพมิพด์ดี 
 13. บรรณารกัษ์ 
 14. นกัว่ายน้ํา 
 เครือ่งหมายสายยงยศลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ในภาคเรยีนที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 ลกูเสอื
อาจไดร้บัสายยงยศไดโ้ดยจะตอ้ง 
 1. สอบไดเ้ครือ่งหมายลกูเสอืโลก 
 2. สอบไดว้ชิาพเิศษ “นกัผจญภยั” 
 3. สอบไดว้ชิาพเิศษวชิาต่อไปนี้ อกี 2 วชิา คอื นกัดาราศาสตร ์นกัอุตุนิยมวทิยา การจดั 
การค่ายพกัแรม ผูพ้ทิกัษ์ปา่ นกัเดนิทางไกล หวัหน้าคนครวั นกับุกเบกิ นกัสะกดรอย นกัธรรมชาติ
วทิยา 
 4. ตอ้งถกัสายยงยศ (สายหนงั) ไดด้ว้ยตวัเอง 
 

แนวการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ (หลกัสตูรลูกเสือหลวง)  
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 ภาคเรียนท่ี 1 
สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 

สปัดาหท์ี ่1 
พฤษภาคม 

ปฐมนิเทศ –ระเบยีบวนิยั  
-  การแบ่งหมู ่กอง  กลุ่มลกูเสอื-เนตรนาร ี
-  การแต่งกายลกูเสอื-เนตรนาร ี

1 

สปัดาหท์ี ่2 
  

คาํปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ ของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  
-  คาํปฏญิาณ กฎ คตพิจน์ 
-  การแสดงรหสั การทาํความเคารพ 

1 

สปัดาหท์ี ่3 
  

บุคคลท่ามอืเปล่า  
- ท่าตรง ท่าพกั ซา้ย-ขวาหนั กลบัหลงัหนั 
- ซอยเทา้กบัที ่ การเดนิ 
- การดาํเนินงานของกองลกูเสอืสาํรอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ 

1 

สปัดาหท์ี ่4 
มถุินายน 

วชิาการบรกิาร (ระเบยีบวนิัย)  
-  ท่าถอืประกอบอาวุธ(ไมง้่าม) 
-  สญัญาณเรยีกแถว  (มอื, นกหวดี)  

1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
 -  การตัง้แถว 

-  การเปิดประชุมกอง 
- การดาํเนินงานของกองลกูเสอืสาํรอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ 

 

สปัดาหท์ี ่5 
  

วชิาการบรกิาร(การเป็นผูนํ้า)  
- การเปิด – ปิดประชุมกอง 
- การดาํเนินงานของกองลกูเสอืสาํรอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ 

1 

สปัดาหท์ี ่6 
  

การเดนิสวนสนาม  
-  ทบทวนการเดนิสวนสนาม 
-  ซอ้มลาํดบัขัน้ตอนพธิสีถาปนาลกูเสอื 
-  ความสาํคญัของพธิสีถาปนาลกูเสอื 

1 

สปัดาหท์ี ่7 
  

การเดนิสวนสนาม2  
-  ทบทวนการเดนิสวนสนาม 
-  ซอ้มลาํดบัขัน้ตอนพธิสีถาปนาลกูเสอื 
-  ความสาํคญัของพธิสีถาปนาลกูเสอื 

1 

 * 1 กรกฎาคม วนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ  พธิสีวนสนาม 1 
สปัดาหท์ี ่8 

   
หน้าทีพ่ลเมอืง  
-  การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
- กฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ กํานัน ผูใ้หญ่บา้น 
สมาชกิ เทศบาล สมาชกิสภาจงัหวดั และสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร 
- การดาํเนินงานองคก์ารสหประชาตแิละนโยบายรฐับาลไทย 

1 

สปัดาหท์ี ่9 
  

อุดมคต ิ(ธรรมะทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูเสอื)  
-  ศลี 5 และ ศลี 8 อาราธนาศลี อาราธนาธรรม อาราธนา   
พระปรติร 
-  การอภปิรายกฎและคําปฏญิาณลกูเสอืสอดคลอ้งกบัศาสนา 
ทีต่นนบัถอื 

1 

สปัดาหท์ี ่10 
  

อุดมคต ิ(ธรรมะทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูเสอื)  
- หลกัคาํสอนทางศาสนา 
- การอภปิรายหลกัธรรมทางศาสนา,แปลความหมายคตธิรรม 

1 

สปัดาหท์ี ่11 
  

สนองพระคุณบดิามารดาและผูม้พีระคุณ  
- ปรบัปรงุดแูลบา้นใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
- ช่วยงานอาชพีของบดิามารดาและผูม้พีระคุณ รบัใชใ้หบ้รกิาร 

1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
 บุคคลในครอบครวัและผูม้พีระคุณ 

- ปฏบิตังิานและประพฤตตินนําชื่อเสยีงเกยีรตยิศมาสู่สถาบนั 
- คนดศีรโีรงเรยีน ช่วยงานครอูาจารย ์
- สมดุบนัทกึความด ี

 

สปัดาหท์ี ่12 
  

พฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  
- การพฒันาสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่รว่มกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
- ศกึษาสภาพของชุมชนปญัหาและความตอ้งการในการอนุรกัษ์
และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ 

1 

สปัดาหท์ี ่13 
สงิหาคม 

พฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  
-  โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รณรงคร์กัษาความสะอาด 
-  การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชนและทอ้งถิน่ 

1 

สปัดาหท์ี ่14 
  

บาํเพญ็ประโยชน์และการบรกิาร  
- งานบําเพญ็ประโยชน์และบรกิารชุมชน 
- ใหบ้รกิารช่วยเหลอืแก่ชุมชนทอ้งถิน่ 

1 

สปัดาหท์ี ่15 
 

กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ (การผกูเงือ่น-สรา้งแบบจาํลอง) 1 

สปัดาหท์ี ่16 
 

กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ2  (สรา้งแบบจาํลอง) 1 

สปัดาหท์ี ่17 
กนัยายน 

กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ3 (ศลิปะ ดนตร ีกฬีา)  
- ศลิปะ ดนตรพีืน้บา้น  การละเล่นพืน้บา้น 
- นําภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาประยกุตใ์ชใ้นชวีติปิระจาํวนัฯลฯ 
- กฬีาทีส่นใจ 

1 

สปัดาหท์ี ่18 
  

กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ 4 (ศลิปะ ดนตร ีกฬีา) 
- ศลิปะ จดัทาํโครงการแสดงงานศลิปะในทีส่าธารณะ 
- นําภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาประยกุตใ์ชใ้นชวีติปิระจาํวนัฯลฯ 
- กฬีาทีส่นใจ 

1 

สปัดาหท์ี ่19 
  

วชิาเครือ่งหมายพเิศษ 
-  ชีแ้จงวชิาเครือ่งหมายพเิศษ การเปิดสอบวชิาเครือ่งหมาย
พเิศษ   (วชิาทีผู่ก้ํากบัจะเปิดสอบ) 

1 

สปัดาหท์ี ่20 ทบทวนและสอบ- สรปุผลการประเมนิ 1 
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ภาคเรียนท่ี 2 
สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 

สปัดาหท์ี ่21 
ตุลาคม 

ระเบยีบวนิยัและความสามคัค ี
- ทบทวนระเบยีบแถว 
- พฒันาระบบหมูล่กูเสอืใหเ้ขม้แขง็ 
- ยกยอ่งความสามารถของสมาชกิภายในหมู่ 

1 

สปัดาหท์ี ่22 
พฤศจกิายน 

กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ (ชาวค่าย)  
-  การจดัการค่าย 
-  การทาํหลุมแหง้ หลุมเปียก 
-  การดแูลจดัการค่าย 
-  การทาํอาหาร  
-  การปรงุอาหารและการหุงขา้วในกระบอกไม ้

1 

สปัดาหท์ี ่23 
  

การเดนิทางสาํรวจ 1  (การใชแ้ผนที ่เขม็ทศิ)  
-  การใชแ้ผนที ่และมาตราส่วน 

1 

 25พฤศจกิายน พธิรีาชสดุด ี 1 
สปัดาหท์ี ่24 

 
การเดนิทางสาํรวจ 2  
-  ทศิ 8 ทศิ และการหาทศิแบบต่าง ๆ 
-  การใชเ้ขม็ทศิ 
-  การแปลความหมายของรหสั 

1 

สปัดาหท์ี ่25 
ธนัวาคม 

การเดนิทางสาํรวจ 3  
-  การจราจร การขบัขีจ่กัรยานและความปลอดภยัในการเดนิทาง 
-  เหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

1 

สปัดาหท์ี ่26 
  

การเดนิทางสาํรวจ 4  
(ออกเดนิทางสาํรวจดว้ยยานพาหนะ ระยะทาง 5  กม. พบ
เหตุการณ์ 5 อยา่ง ) 

1 

สปัดาหท์ี ่27 
  

ระเบยีบวนิยั  
-  คาํปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ 
-  การประชุมรอบเสาธงตอนเชา้ 
-  การรายงานขณะตรวจรายงานเมือ่เขา้เรยีนฐาน 

1 

สปัดาหท์ี ่28 
  

วชิาการลกูเสอื  
-  การแสดงรอบกองไฟ 
-  การเตรยีมตวัก่อนเขา้ค่ายพกัแรม 
-  การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางไกล 

1 
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สปัดาห์ การจดักิจกรรม คาบ 
สปัดาหท์ี ่29 

  
การดแูลตนเอง-ทดสอบสมรรถภาพ 
- สุขภาพตนเองและการออกกําลงักาย  
- การบรหิารร่างกาย กฬีาประเภทบุคคลและประเภททมี 

1 

มกราคม เขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื-เนตรนาร ี  
สปัดาหท์ี ่30 

  
วชิาการลกูเสอื  
-  วชิาพเิศษลกูเสอื 
-  พธิมีอบเครือ่งหมายพเิศษหลงัจากเขา้ค่ายพกัแรม 

1 

สปัดาหท์ี ่31-40 วชิาพเิศษ-กจิกรรมทีส่นใจ-กฬีา 9 
มนีาคม สรปุประเมนิผล 1 

รวมทัง้หมด 40 คาบ 
 
 รายละเอียดส าหรบัผู้ก ากบั  เรือ่งขัน้ตอนในการสอนกจิกรรมลกูเสอื หวัใจสาํคญัทีผู่ก้ํากบั 
ตอ้งยดึถอื คอื กระบวนการขัน้ตอนในจดักจิกรรมลกูเสอื ซึง่มอียู ่5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 1. เปิดประชุมกอง (7 นาท)ี เรยีก- ชกัธง-สวดมนต-์สงบนิ่ง-ตรวจ–แยก  
 2. เพลง/เกม (3 นาท)ี 
 3. กจิกรรมการเรยีนการสอน (30 นาท)ี 
 4. เล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นคต ิ(3 นาท)ี 
 5. ปิดประชุมกอง (7 นาท)ี เรยีก-นดัหมาย-ตรวจ (ตรวจเครือ่งแบบ) -ชกัธงลง-เลกิ 

 การจดักจิกรรมลกูเสอืในสถานศกึษา ควรจดัใหม้กีารเปิดประชุมกองทุกครัง้ ก่อนทีจ่ะมกีาร
ปฏบิตักิจิกรรมเพื่อเป็นการฝึกความมรีะเบยีบวนิัยในตนเอง โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนดงันี้  
 1. พธิเีปิด (เชญิธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 2. เกมหรอืเพลง ทาํใหเ้กดิความสนุกสนาน เป็นการอบอุ่นรา่งกายก่อนปฏบิตักิจิกรรม อาจ
ใชอ้ยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืทัง้สองอยา่ง ซึง่บางครัง้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์บั เนื้อหา
เสมอไป  
 3. การปฏบิตักิจิกรรม เน้นการปฏบิตัเิป็นฐาน โดยใชร้ะบบหมูเ่พื่อสะดวกต่อการเรียน 
การสอน ตลอดจนการควบคุมดแูล ตวจสอบและใหค้าํแนะนําแกไ้ข  
 4. การเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ ควรเน้นเรือ่งง่ายๆ และสรปุใหล้กูเสอืเขา้ใจว่ามปีระโยชน์ 
อยา่งไร ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งของคุณธรรมต่างๆ เช่น ความสามคัค ีความซื่อสตัยส์ุจรติ ความ
เสยีสละ ความกลา้หาญอดทน ฯลฯ  
 5. พธิปิีด (นดัหมาย ตรวจ เชญิธงลง เลกิ) 
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 พิธีเปิดประชุมกองลกูเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่   
    พธิเีปิดประชุมกองลกูเสอื-เนตรนาร ีสวดมนต ์ชกัธงขึน้ มขี ัน้ตอนเรยีงตามลาํดบั ดงันี้  
(เขา้แถวรปูครึง่วงกลม แยก) ตรวจ สงบนิ่ง  
 1. เปิดการประชุม ผูก้ํากบัยนืตรงหลงัเสาธงห่างจากเสาธงพอสมควรเรยีกลกูเสอื-เนตรนาร ี 
เขา้แถวครึง่วงกลม 
 2. ชกัธงขึน้ เมือ่เขา้แถวเรยีบรอ้ยแลว้ ผูก้ํากบัสัง่ว่า “กอง-ตรง” ใหผู้ท้ ีเ่ป็นหมูบ่รกิาร หรอื
ทาํหน้าทีห่มูบ่รกิาร 2 คน เขา้ไปชกัธง (ใหป้ฏบิตัดิงัเช่น การชกัธงเปิดกองลกูเสอื-เนตรนารสีามญั) 
แต่ถา้ลกูเสอื-เนตรนาร ีมไีมง้า่มกใ็หเ้ปลีย่นคําสัง่ทีว่่า “กอง-วนัทยหตัถ”์ เป็น “กอง-วนัทยา-วุธ” และ
คาํว่า “มอืลง” เป็น“เรยีบ-อาวุธ”  
 3. สวดมนต ์เมือ่ลดมอืลง (หรอืเรยีบอาวุธ) แลว้ทุกคนอยูใ่นท่าตรง ถอดหมวก เตรยีมตวั
สวดมนต ์หมูบ่รกิารนําสวดมนต ์แต่ถา้มไีมง้า่ม ใหย้กไมง้า่มมาวางไวก้ึง่กลางระหว่างเทา้ทัง้สอง 
ไมง้า่มส่วนบนพงิแขนซา้ย ซึง่งอเป็นมมุฉากรอรบัอยูแ่ลว้ 
 4. สงบนิ่ง เมือ่สวดมนตจ์บแลว้ ทุกคนสงบนิ่ง 
 5. ตรวจ การตรวจใหป้ฏบิตัดิงัเช่น การเปิดประชุมกองลกูเสอื-เนตรนาร ีแต่ถา้มไีมง้า่มให้
สัง่ทาํ “วนัทยาวุธ” แลว้นายหมูห่รอืหวัหน้าหมูก่า้วออกมาขา้งหน้า 1 กา้ว เมือ่รายงานว่า “หมู่-
พรอ้มทีจ่ะรบัตรวจแลว้” ใหถ้อยหลงัเขา้ทีแ่ลว้สัง่ “เรยีบอาวุธ”และใหทุ้กคนยงัคงอยู่ในท่าตรง เสรจ็
จากตรวจแลว้ใหน้ายหมูห่รอืหวัหน้าหมูส่ ัง่  “วนัทยาวุธ” อกีครัง้และ “เรยีบอาวุธ” จากนัน้ใหน้ายหมูห่รอืหวัหน้า
หมูส่ ัง่พกั 
 
 พิธีเข้าประชุมกองลกูเสือ-เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ 
     พธิเีขา้ประชุมกองลกูเสอื-เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ่ หรอืเรยีกว่า พธิปีฏญิาณตนใหถ้อืว่าเป็น
หน้าทีข่องกองลกูเสอื-เนตรนารต่ีางกองต่างจดั และใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอน ต่อไปนี้ 
 1. จดัลกูเสอื-เนตรนารเีก่า (คอืผูท้ีไ่ดป้ฏญิาณตนแลว้) อยา่งน้อย 6 คน เป็นผูแ้ทนคณะ
ลกูเสอืแห่งชาต ิเขา้แถวหน้ากระดาน และลกูเสอื-เนตรนารใีหม ่(คอื ลกูเสอืทีจ่ะปฏญิาณตน) เขา้
แถวหน้ากระดาน ยนือยูด่า้นหลงัลกูเสอื-เนตรนารเีก่า (ลกูเสอื-เนตรนารเีก่าและลกูเสอืใหมม่ไีมง้่าม) 
 2. ผูก้ํากบัยนือยูห่น้าแถว มรีองผูก้ํากบัยนือยูด่า้นขวามอืของผูก้ํากบั เพื่อรบัฝากไมง้า่มกบั
หมวกของลกูเสอื-เนตรนาร ีใหม่ 
 3. ผูก้ํากบัเรยีกลกูเสอื-เนตรนารใีหม่ (สมมตวิ่าเรยีกลกูเสอืใหมช่ื่อ เดก็ชายขาว รกัสะอาด) 
ถา้เคยเป็นลกูเสอืสามญัมาก่อน กใ็หเ้รยีกว่า “ลกูเสอืขาว รกัสะอาด” นายหมูห่รอืหวัหน้าหมูท่ีอ่ยูห่วั
แถวลกูเสอืผูน้ัน้ กา้วออกมาขา้งหน้า 1 กา้ว ทาํวนัทยาวุธพรอ้มกบัขานว่า “มาแลว้” และใหน้ายหมู่
หรอืหวัหน้าหมูเ่รยีกชื่อซํ้าอกีว่า “เดก็ชายขาว รกัสะอาด” ขานรบัว่า “อยู”่ แลว้วิง่ออกมามอบไมง้่าม
กบัหมวกไวท้ีร่องผูก้บั (เวลาทีว่ ิง่ใหว้ิง่ไปดา้นซา้ยของแถว) แลว้ไปยนืหน้าผูก้ํากบัเป็นแถวหน้า
กระดานทลีะคนจนหมดหมู ่เมือ่หมดคนในหมูแ่ลว้ใหน้ายหมูว่ ิง่ไปอยูห่วัแถว 
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 4. ผูก้ํากบัเริม่ทําการสอบถาม ดงันี้ 
ผูก้ํากบั “เจา้ (เธอ) เขา้ใจหรอืไมว่่า คาํมัน่สญัญาของเจา้ (เธอ) คอือะไร”  
ลกูเสอื (เนตรนาร)ี ใหม ่“ขา้ (ขา้พเจา้) เขา้ใจว่า คอืขา้ (ขา้พเจา้) สญัญาว่าจะทําอย่างไรแลว้ตอ้ง 
ทาํเหมอืนปากพดูทุกอย่าง” 
ผูก้ํากบั “ถา้เช่นนัน้จะใหเ้ชื่อไดห้รอืไมว่่า 
         ขอ้ 1 เจา้ (เธอ) จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
         ขอ้ 2 เจา้ (เธอ) จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
         ขอ้ 3 เจา้ (เธอ) จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื (เนตรนาร)ี  
         ลกูเสอื (เนตรนาร)ี ใหมแ่สดงรหสัโดยยนืในท่าตรงยกมอืขวาขึน้เสมอไหล่ ขอ้ศอกชดิลาํตวั
หนัฝา่มอืไปขา้งหน้า น้ิวหวัแมม่อืกดปลายน้ิวกอ้ยไว ้อกีสามน้ิวทีเ่หลอืเหยยีดขึน้ตรงน้ิวชดิตดิกนั 
แลว้กล่าวคาํปฏญิาณว่า “ดว้ยเกยีรตขิองขา้  ขา้ (ขา้พเจา้) สญัญาว่า 
         ขอ้ 1 ขา้ (ขา้พเจา้) จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
         ขอ้ 2 ขา้ (ขา้พเจา้) จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
         ขอ้ 3 ขา้ (ขา้พเจา้) จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื (เนตรนาร)ี” 
    (ขณะทีล่กูเสอื-เนตรนารใีหมก่ล่าวคาํปฏญิาณนี้ ลกูเสอื-เนตรนารเีก่าและใหม่ทีไ่ดป้ฏญิาณ
ตนแลว้ ใหย้กไมง้า่มมาวางไวก้ึง่กลางระหว่างเทา้ทัง้สอง ไมง้า่มส่วนบนพงิแขนซา้ยงอเป็นมมุฉาก
รอรบัอยูแ่ลว้ แสดงรหสัผูบ้งัคบับญัชา และลกูเสอื-เนตรนารทีีอ่ยูใ่นบรเิวณนัน้แสดงรหสัดว้ย) 
ผูก้ํากบั “เจา้ (เธอ) จงรกัษาคาํมัน่สญัญาของเจา้ (เธอ) ไวใ้หม้ัน่ต่อไป บดันี้เจา้(เธอ) ไดเ้ขา้เป็น
ลกูเสอื (เนตรนาร)ี สามญัรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชกิผูห้นึ่งของคณะพีน้่องลกูเสอืแห่งโลกอนัยิง่ใหญ่” 
 หมายเหตุ: คาํใน ( ) ใชส้าํหรบัเนตรนาร ี 
 5. เมือ่สิน้คาํผูก้ํากบัในขอ้ 4  ใหร้องผูก้ํากบันําไมง้า่ม และหมวกไปมอบใหล้กูเสอื  (เนตรนาร)ี  ใหม ่
 6. เมือ่ลกูเสอื(เนตรนาร)ี ใหมร่บัไมง้่ามและหมวกเรยีบรอ้ยแลว้ นายหมูห่รอืหวัหน้าหมูส่ ัง่
ว่า “ลกูเสอื-เนตรนารใีหม ่กลบัหลงัหนั” ลกูเสอื-เนตรนารใีหม่รวมทัง้นายหมู ่หรอืหวัหน้าหมูก่ลบั
หลงัหนั แลว้นายหมูห่รอืหวัหน้าหมูส่ ัง่ต่อลกูเสอืใหมท่าํความเคารพลกูเสอื-เนตรนารเีก่าว่า  
“วนัทยา-วุธ” ทัง้หมดทําวนัทยาวุธพรอ้มกนั นายหมูห่รอืหวัหน้าหมูส่ ัง่ “เรยีบ-อาวุธ” เมือ่ทุกคน
เรยีบอาวุธแลว้ 
 7. ผูก้ํากบัสัง่ว่า “ลกูเสอื-เนตรนารใีหม ่เขา้ประจาํหมู่-วิง่” ใหน้ายหมูห่รอืหวัหน้าหมูล่กูเสอื-
เนตรนารใีหมว่ิง่เขา้ประจาํที ่(ทีเ่ดมิ) 
 8. เมือ่ทุกคนไดท้าํพธิปีฏญิาณตนหมดแลว้ ผูก้ํากบัจดัใหแ้ถวหนัหน้าไปทางกรงุเทพฯ แต่
ถา้อยูใ่นกรงุเทพมหานครใหห้นัหน้าไปทางพระบรมมหาราชวงั ผูก้ํากบัวิง่ไปอยูห่น้าแถว สัง่ว่า 
“ลกูเสอื-เนตรนาร ีถวายความเคารพแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั วนัทยา-วุธ” ทุกคนทํา
วนัทยาวุธ ผูก้ํากบักล่าวนําว่า“พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระเจรญิ” ใหทุ้กคนในทีน่ัน้รบั 
“ไชโย” พรอ้มกนั 3 ครัง้แลว้จงึสัง่“เรยีบ-อาวุธ”และสัง่แถวลกูเสอื-เนตรนารกีลบัทีเ่ดมิ แลว้จงึสัง่เลกิแถว  
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สาระส าคญัของลกูเสือ 
          ประวติัการลกูเสือโลก 
         การลกูเสอืไดก้ําเนิดขึน้ ณ ประเทศองักฤษ เมือ่ปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) จากแนวคดิของ 
โรเบริต์ สตเีฟนสนั สไมธ ์บาเดน (Robert Stephenson Smyth Baden Powell) วงการลกูเสอืเรยีก 
ชื่อยอ่ว่า บ.ีพ.ี (B.P.) ขณะนัน้ บ.ีพ.ี มอีาย ุ50 ปี ครบเกษยีณอายรุาชการ จงึปลดเป็นทหาร
กองหนุนและไดร้บัยศเป็น นายพลโท บ.ีพ.ีไดเ้ริม่ทดลองการฝึกอบรมเดก็ชายเพื่อใหเ้ป็นพลเมอืงดี
ตามแบบใหมข่องท่าน คอืนําเดก็ชาย 21 คน ไปอยูค่่ายพกัแรมที ่เกาะบราวน์ซ ีเป็นเวลา 9 คนื 
ตัง้แต่วนัที ่31 กรกฎาคม ถงึเชา้วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2450  โดยท่านรบัหน้าทีเ่ป็นผูอ้ํานวยการ
ฝึกอบรม ภายหลงัจากการทดลองอยูค่่ายพกัแรมทีเ่กาะบราวน์ซแีลว้ ในปี พ.ศ. 2501 บ.ีพ.ีไดร้บี
เรยีบเรยีงและจดัพมิพห์นงัสอืคู่มอืการฝึกอบรมลกูเสอืขึน้ออกจาํหน่าย ใหช้ื่อว่า "Scouting For 
Boys" ซึง่นายอภยั จนัทวมิล ผูต้รวจการลกูเสอืฝา่ยวชิาการไดแ้ปลไวว้่า "การลกูเสอืสาํหรบั
เดก็ชาย" หนงัสอืเล่มนี้ไดช้ีแ้จงวตัถุประสงคข์องการลกูเสอื สาระสาํคญัของการลกูเสอื คาํปฏญิาณ
และกฎของลกูเสอื คตพิจน์ลกูเสอื รหสัและการแสดงความเคารพของลกูเสอื การจบัมอืซา้ยแบบ
ลกูเสอื เครือ่งแบบของลกูเสอื และแนวการฝึกอบรมลูกเสอืดว้ยวธิต่ีางๆ เช่น ระบบหมู ่การเล่น
เกมส ์การรอ้งเพลง และการเดนิทางไกลอยูค่่ายพกัแรม เป็นตน้   
 ปจัจบุนัวงการลกูเสอืทัว่โลกถอืว่าการทดลองอยูค่่ายพกัแรมทีเ่กาะบราวน์ซ ีเป็นการเริม่ต้น 
ของการลกูเสอืโลก และถอืวา่บ.ีพ.ีเป็นบดิาแห่งลกูเสอืโลก 
 
 การเร่ิมต้นของกิจการลกูเสือโลก 
    ในการดําเนินการลกูเสอืขัน้ตน้ บ.ีพ.ีไดจ้ดัตัง้สํานกังานเลก็ๆ ขึน้แห่งหนึ่งในกรงุลอนดอน
เพื่อใหค้าํชีแ้จงและแนะนําเกีย่วกบักจิการลกูเสอื ต่อมาในวนัที่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2452 บ.ีพ.ีไดจ้ดั 
ตัง้คณะกรรมการบรหิารงานลกูเสอืชุดแรกขึน้โดย บ.ีพ.ีรบัหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการ บ.ีพ.ีไดไ้ป
บรรยายเรือ่งการลกูเสอืตามเมอืงต่างๆ ในองักฤษ ไดผ้ลเกนิความคาดหมาย พวกเดก็ทัว่ประเทศได้
มคีวามเลื่อมใสในวรีบุรษุแห่งเมอืงมาฟอคีงิ ในสมยัที ่บี.พ.ียงัรบัราชการทหารอยู ่บ.ีพ.ีไดส้รา้ง
วรีกรรมทางทหารทีเ่มอืงมาฟอคีงิในแอฟรกิาใตไ้ว ้ทาํให ้บ.ีพ.ีมชีื่อเสยีงเป็นทีเ่ลื่องลอืในประเทศ
องักฤษในสมยันัน้ จงึไดร้วบรวมกนัเขา้จดัตัง้หมูล่กูเสอืขึน้นบัเป็นจาํนวนพนั ส่วนผูใ้หญ่ทีม่ศีรทัธา
ในการลกูเสอืกส็มคัรเขา้รบัหน้าทีเ่ป็นผูก้ํากบัลกูเสอื และเขา้ช่วยเหลอืกจิการลกูเสอืดว้ยประการต่างๆ 
    ต่อมากจิการลกูเสอืไดเ้ริม่ขยายตวัไปยงัประเทศต่างๆ ในเครอืจกัรภพองักฤษ คอื แคนาดา 
ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ต่อจากนัน้จงึไปสู่อนิเดยีในปี พ.ศ. 2452 ชลิ ีเป็นประเทศแรกนอกเครอื 
จกัรภพองักฤษทีไ่ดจ้ดัตัง้กองลกูเสอืขึน้ในปี พ.ศ. 2452 และต่อมาในปี พ.ศ. 2453 อเมรกิากไ็ดจ้ดั 
ตัง้กองลกูเสอืขึน้ ส่วนในยโุรปและทวปีอื่นๆ กไ็ดจ้ดัตัง้กองลกูเสอืเช่นกนั โดยเฉพาะประเทศไทย 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงสถาปนาคณะลกูเสอืไทยขึน้ เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม  พ.ศ.  2454 
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 การด าเนินงานขององคก์ารลกูเสือโลก 
    องคก์ารลูกเสอืโลกมหีน่วยงานหลกัและสําคญัอยู่ 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สํานักงานลูกเสอืโลก 
คณะกรรมการลกูเสอืโลก และสมชัชาลกูเสอืโลก โดยแต่ละหน่วยงานกม็อีํานาจหน้าทีเ่ฉพาะของตน  
แต่ดาํเนินงานอยา่งประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานทัง้สาม 
 
 การประชุมลกูเสือโลกครัง้แรก 
    ในปี พ.ศ. 2463 มกีารประชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้แรกที ่โอลมิเปีย ในกรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ มลีกูเสอืประมาณ 1,050 คน จาก 20 ประเทศทีเ่ขา้รว่มชุมนุมระหว่างการชุมนุม ทีป่ระชุม
ผูแ้ทนลกูเสอืประเทศต่างๆ ไดล้งมตเิป็นเอกฉนัทใ์หม้กีารประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกทุก 2 ปี และให้
จดัตัง้สาํนกังานลกูเสอืนานาชาตทิีก่รุงลอนดอน เพื่อใหท้าํหน้าทีป่ระสานงานและส่งเสรมิกจิการ
ลกูเสอืทัว่โลก ในวนัสุดทา้ยของงานชุมนุมมพีธิปีระกาศแต่งตัง้ให ้บ.ีพ.ีเป็นประมขุของลกูเสอืโลก 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2473 เลดี ้เบเดน โพเอลล ์กไ็ดร้บัแต่งตัง้เป็นประมุขลกูเสอืหญิงแห่งโลก 
 
  การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือโลก 
  การจดัตัง้ส านักงานลกูเสือโลก 
     หน่วยงานทีท่าํงานเกี่ยวกบัลกูเสอืโลกโดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของสมชัชาและคณะ 
กรรมการลกูเสอืโลก ตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เมือ่ปีพ.ศ.2463 เรยีกว่า 
สาํนกังานลกูเสอืนานาชาต ิต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ไดย้า้ยสาํนกังานไปอยูท่ีก่รงุออตตาวา ประเทศ
แคนาดา และเปลีย่นชื่อเป็น สาํนกังานลกูเสอืโลก ในการประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกทีก่รงุลสิบอน 
ประเทศโปรตุเกส เมือ่ปี พ.ศ. 2504 
  ต่อมาภายหลงัการประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกที่เมอืงซแีอตเตลิ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดม้ี
การตกลงกนัใหย้า้ยสํานกังานลกูเสอืโลกอกีครัง้หนึ่ง ไปตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 
     สาํนกังานลกูเสอืโลกมเีลขาธกิารเป็นผูบ้งัคบับญัชา ปจัจบุนั จาคส ์เมอรยิอง เป็นกรรมการ
และเลขาธกิารคณะกรรมการลกูเสอืโลกโดยตําแหน่ง มเีจา้หน้าทีป่ระมาณ 40 คน เป็นผูช้่วย มี
สาํนกังานสาขาอยูต่ามภูมภิาคต่างๆ ของโลกอกี 5 แห่ง คอื 
  เขตอนิเตอร-์อเมรกิา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซานโฮเซ ประเทศคอสตารกิา 
  เขตเอเชยี-แปซฟิิก ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์
  เขตอาหรบั ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต์ 
  เขตยโุรป ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
  เขตแอฟรกิา ตัง้อยูท่ีก่รงุไนโรบ ีประเทศเคนยา 
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  คณะกรรมการลูกเสือโลก 
     คณะกรรมการลกูเสอืโลกประกอบดว้ยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชกิ 12 ประเทศ 
เลอืกตัง้โดยทีป่ระชุมสมชัชาลกูเสอื กรรมการลกูเสอืโลกอยูใ่นตําแหน่งคนละ 6 ปี และเลอืกตัง้กนั 
เองเป็นประธาน และรองประธานในการประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก ในการประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก
ทุกๆ 3 ปี จะมกีรรมการพน้จากตําแหน่ง 6 คน และจะเลอืกตัง้กรรมการลกูเสอืเขา้แทนที ่โดยวธิี
ออกเสยีงโดยคะแนนลบัจากทีป่ระชุมใหญ่ ซึง่มผีูแ้ทนมาจาก 149 ประเทศ  โดยปกตคิณะกรรมการ
ลกูเสอืโลกจะมกีารประชุมอยา่งน้อยปีละครัง้ ณ เมอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
  อํานาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการลกูเสอืโลก ดงันี้ 
        1. ส่งเสรมิกจิการลกูเสอืทัว่โลก 
       2. แต่งตัง้เลขาธกิารของสํานกังานลกูเสอืโลก 
             3. ควบคุมการปฏบิตังิานของสาํนกังานลกูเสอืโลก 
             4. จดัหาเงนิทุนสําหรบัส่งเสรมิกจิการลกูเสอื 
     5. ใหเ้ครือ่งหมายลกูเสอืสดุดขีองคณะกรรมการลกูเสอืโลกแก่ผูท้ีไ่ดม้สี่วนช่วยเหลอื
กจิการลกูเสอือยา่งดเีด่น 
 

  หน้าท่ีของส านักงานลกูเสือโลก ดงัน้ี 
             1. ดาํเนินการตามมตทิีป่ระชุมสมชัชาคณะกรรมการลกูเสอืโลก 
         2. ตดิต่อกบัประเทศสมาชกิ และองคก์ารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
         3. ประสานงาน 
        4. ส่งเสรมิกจิกรรมลกูเสอืโดยทัว่ไป 
  ดงันัน้ งานของสํานกังานลกูเสอืโลกจงึอาจจาํแนกเป็นส่วนใหญ่ ดงัต่อไปนี้ 
         1. ใหค้าํชีแ้จงแนะนําแก่ประเทศสมาชกิ และองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง 
         2. ช่วยเหลอืการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืในประเทศสมาชกิ 
        3. จดัการประชุมสมชัชาและการชุมนุมลกูเสอืโลก 
         4. การเยีย่มเยอืน และการช่วยเหลอืโดยตรง 
         5. การจดัพมิพเ์อกสารและการคน้ควา้ 
 

  สมชัชาลกูเสือโลก   
     สมชัชาลกูเสอืโลก คอื ทีป่ระชุมของผูแ้ทนคณะลกูเสอืประเทศต่างๆ ซึ่งปจัจบุนัมสีมาชกิอยู ่
149 ประเทศ (ขอ้มลูในปี พ.ศ. 2543) เป็นผูแ้ทนของลกูเสอืประมาณ 20 ลา้นคน  ประเทศสมาชกิ
ส่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมไดไ้มเ่กนิประเทศละ 6 คน ซึง่มาจากองคก์ารผูแ้ทนเพยีงองคก์ารเดยีวของ
ประเทศ และมคีะแนนเสยีงประเทศละ 6 คะแนน สมชัชาลกูเสอืโลกมอีํานาจและหน้าทีใ่นการรบั
สมาชกิใหม ่ซึง่จะตอ้งยื่นใบสมคัรและรบัรองว่าจะปฏบิตัติามจดุหมาย และหลกัสาํคญัของการ
ลกูเสอื เป็นอสิระไมเ่กีย่วขอ้งกบัลทัธกิารเมอืงใดๆ เป็นองคก์ารทีร่บัสมคัรดว้ยความสมคัรใจสาํหรบั  
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สถานทีป่ระชุมสมชัชาลกูเสอืโลกแต่ละคราว จะมปีระเทศต่างๆ ขอเชญิไปประชุมในประเทศของ
ตนเอง และสมชัชาลกูเสอืโลกเป็นผูว้นิิจฉยัว่าจะเลอืกไปประชุมทีป่ระเทศใด 
 
 การลกูเสือไทย 

 
  
          ประวติัลูกเสือไทย 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เมือ่พระชนมายไุด ้13 พรรษา ไดเ้สดจ็ไปทรง
ศกึษา ณ ประเทศองักฤษ ทวปียโุรป ระหว่างทีท่รงศกึษาอยูน่ัน้ ไดท้รงทราบเรือ่งการสูร้บเพื่อรกัษา
เมอืงมาฟิคงิ (Mafeking) ของ ลอรด์เบเดน โพเอลล ์(Lord Baden Powell) ซึง่ไดต้ัง้กองทหารเดก็
เป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกบัพวกบวัร ์(Boar) จนประสบผลสาํเรจ็ และไดต้ัง้กองลกูเสอื
ขึน้เป็นครัง้แรกของโลก ทีป่ระเทศองักฤษ เมือ่ พ.ศ. 2450 เมือ่พระองคเ์สดจ็นิวตัสิู่ประเทศไทย ก็
ไดท้รงจดัตัง้กองเสอืปา่ (Wild Tiger Corps) ขึน้ เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2454 มจีดุมุง่หมายเพื่อ
ฝึกหดัใหข้า้ราชการและพลเรอืนไดเ้รยีนรูว้ชิาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบา้นเมอืง รูจ้กัระเบยีบ
วนิยั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์ต่อจากนัน้อกี 2 เดอืน กไ็ด้
พระราชทาน กําเนิดลกูเสอืไทยขึน้เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2454 ดว้ยทรงมพีระราชปรารภว่า เมือ่ฝึก
ผูใ้หญ่เป็นเสอืปา่ เพื่อเตรยีมพรอ้มในการช่วยเหลอืชาตบิา้นเมอืงแลว้ เหน็ควรทีจ่ะมกีารฝึกเดก็ชาย
ปฐมวยัใหม้คีวามรูท้างเสอืป่าดว้ย เมือ่เตบิโตขึน้จะไดรู้จ้กัหน้าทีแ่ละประพฤตตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ชาตบิา้นเมอืง 
 จากนัน้ ทรงตัง้กองลกูเสอืกองแรกขึน้ทีโ่รงเรยีนมหาดเลก็หลวง (โรงเรยีนวชริาวุธ ใน
ปจัจบุนั) และจดัตัง้กองลกูเสอืตามโรงเรยีน ต่าง ๆ ให้กาํหนดขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลกูเสอืขึน้ 
รวมทัง้พระราชทาน คาํขวญัใหล้กูเสอืว่า “เสยีชพี อยา่เสยีสตัย”์ ผูท้ีไ่ดร้บัยกยอ่งว่าเป็นลกูเสอืไทย
คนแรก คอื นายชพัท ์บุนนาค ซึง่ต่อมาไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็น “นายลขิติสารสนอง” 
(อํานาจ ช่างเรยีน และ คณะ.  2550: 4)   
 

 สญัลกัษณ์คณะลกูเสือแห่งชาติ 
    สญัลกัษณ์คณะลกูเสอืแห่งชาต ิตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครอง 
หลกัสตูรและวชิาพเิศษ พ.ศ. 2509 ขอ้ที ่36 ระบุว่า ใหม้ตีราคณะลกูเสอืแห่งชาตเิป็นรปูเฟลอเดรสี์ 
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ประกอบกบัหน้าเสอือยูก่ลาง ทีป่ลายแฉกซา้ยและขวามดีาวประดบัขา้งละหนึ่งดวง ตอนล่างมแีถบ
คาํขวญั “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์ จากแถบคําขวญัลงไปยงัส่วนล่างมรีปูเชอืกรอ้ยเป็นปม 
 

 ก าเนิดตราประจ าคณะลกูเสือแห่งชาติ 
    นบัตัง้แต่ไดม้กีารสถาปนาการลกูเสอืขึน้มาในปี พ.ศ. 2454 จนถงึรชัสมยัของพระบาท 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล คณะลกูเสอืแห่งสยาม ยงัไม่มดีวงตราเป็นสญัลกัษณ์ของตน 
ดงัเช่นคณะลกูเสอืต่างๆ ทัว่โลก ใน พ.ศ. 2478 จงึไดม้กีารจดัทําตราคณะลกูเสอืขึน้ และไดท้รงพระ
กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชต้ราประจาํคณะลกูเสอืสยาม สาํหรบัใชใ้นราชการทีเ่กีย่วกบัการลกูเสอื
ทัว่ไปตรามรีปู “Fleur-de-lis” (ตามคตนิิยมของสมาคมลูกเสอืนานาชาต)ิ กบัรปูหน้าเสอื (ตามพระ
ราชนิยม แห่งองคพ์ระผูพ้ระราชทานกําเนิดคณะลกูเสอืแห่งสยาม) ประกอบกนั และมตีวัอกัษรจารกึ
ภายใตช้ื่อว่า “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย ์
 

 
 

สญัลกัษณ์คณะลกูเสือแห่งชาติ   
           ลกัษณะทีเ่ป็นสากลคอื รปูเฟลอเดรสี ์หรอื “Fleur-de-lis” เรยีกตามศพัทฝ์รัง่เศส เป็นชื่อ
ดอกไมช้นิดหนึ่งทีน่ิยมใชบู้ชาพระ (มรีปูลกัษณะคลา้ยดอกซ่อนกลิน่) การทีส่มาคมลกูเสอืนานาชาต ิ
นําเอา “Fleur-de-lis” มาใชเ้ป็นตราประจาํคณะลกูเสอื กเ็พื่อเตอืนใจใหป้ฏบิตัติามหลกัคาํสอนของ
ศาสนา-Duty to God รปูดาว 5 แฉก 2 ดวง รวมทัง้หมด 10 แฉก อยูท่ีก่ลบีซา้ยขวาของ “Fleur-de-
lis” นัน้หมายถงึคุณธรรม 10 ประการของลกูเสอื ดวงดาวทางซา้ย คอื  
 คุณธรรมขอ้ที ่1– 5 ซึง่ลกูเสอืพงึปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดว้ยด ีคอื  
    1. ลกูเสอืตอ้งมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ (Honorable) 
    2. ลกูเสอืตอ้งมใีจจงรกัภกัด ี(Loyal) 
 3. ลกูเสอืตอ้งเป็นมติรกบับุคคลทัว่ไป (Friendly) 
 4. ลกูเสอืตอ้งมสีมัมาคารวะ (Courteous) 
 5. ลกูเสอืตอ้งบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น (Helpful) 
 ดวงดาวทางขวา หมายถงึ คุณธรรมขอ้ที ่6–10 ซึง่ว่าดว้ยกฎขอ้บงัคบัโดยตรง คอื 
 6. ลกูเสอืตอ้งมใีจเมตตากรุณาเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ (Kind) 
 7. ลกูเสอืตอ้งเชื่อฟงัคาํสัง่สอน (Obedient) 
 8. ลกูเสอืตอ้งมหีน้าตายิม้แยม้แจม่ใสเบกิบาน แมใ้นยามลาํบากหรอืเผชญิอนัตราย 
(Cheerful) 
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 9. ลกูเสอืตอ้งมธัยสัถ์ (Thrifty) 
 10. ลกูเสอืตอ้งมกีาย วาจา ใจสะอาดบรสิุทธิ ์(Clean)  
 

 กิจการลกูเสือไทย ในสมยัรชักาลท่ี 6 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เมือ่พระชนมายไุด ้13 พรรษา ไดเ้สดจ็ไปทรง
ศกึษา ณ ประเทศองักฤษ ทวปียโุรป ระหว่างทีท่รงศกึษาอยูน่ัน้ ไดท้รงทราบเรือ่งการสูร้บเพื่อรกัษา
เมอืงมาฟิคงิ (Mafeking) ของ ลอรด์เบเดน โพเอลล ์(Lord Baden Powell) ซึง่ไดต้ัง้กองทหารเดก็
เป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกบัพวกบวัร ์(Boar)จนประสบผลสาํเรจ็และไดต้ัง้กองลกูเสอื ขึน้
เป็นครัง้แรกของโลก ทีป่ระเทศองักฤษ เมือ่ พ.ศ. 2450  เมือ่พระองคเ์สดจ็นิวตัสิู่ประเทศไทย กไ็ด้
ทรงจดัตัง้กองเสอืปา่ (Wild Tiger Corps) ขึน้ เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2454 มจีดุมุง่หมายเพื่อฝึกหดั
ใหข้า้ราชการและพลเรอืนไดเ้รยีนรูว้ชิาทหารเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบา้นเมอืง รูจ้กัระเบยีบวนิยั มี
ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์ต่อจากนัน้อกี 2 เดอืน กไ็ดพ้ระราชทาน
กําเนิดลกูเสอืไทยขึน้เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2454  ดว้ยทรงมพีระราชปรารภว่า เมือ่ฝึกผูใ้หญ่เป็น
เสอืปา่ เพื่อเตรยีมพรอ้มในการช่วยเหลอืชาตบิา้นเมอืงแลว้ เหน็ควรทีจ่ะมกีารฝึกเดก็ชายปฐมวยัให้
มคีวามรูท้างเสอืปา่ดว้ย  เมือ่เตบิโตขึน้จะไดรู้จ้กัหน้าทีแ่ละประพฤตตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชาตบิา้นเมอืง 
 

 กิจการลกูเสือไทย ในสมยัรชักาลท่ี 7 
       ปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหม้ี
การจดังานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่1 (1st National Jamboree) ขึน้ ณ พระราชอุทยานสราญ
รมย ์และกําหนดใหม้กีารจดังานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตใินทุกๆ 3 ปี 
            ปี พ.ศ. 2473 มกีารจดังานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่2 ขึน้ ณ พระราชอุทยานสราญ
รมย ์ซึง่มคีณะลกูเสอืต่างประเทศจากประเทศญีปุ่่นเขา้ร่วมงานดว้ย 
           ปี พ.ศ. 2475 หลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง ไดม้ ี“ลกูเสอืสมทุรเสนา” เกดิขึน้ อกี
หนึ่งเหล่า โดยจดัตัง้กองลกูเสอืสมทุรเสนาในจงัหวดัแถบชายทะเล เพื่อใหเ้ดก็ในทอ้งถิน่ มคีวามรู้
ความสามารถในวทิยาการทางทะเล 
 

 กิจการลกูเสือไทย ในสมยัรชักาลท่ี 8 
 ยคุนี้ เป็นยคุทีก่จิการลกูเสอืซบเซา เนื่องจากวกิฤตการณ์ทางการเมอืงทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ ดว้ยเกดิสงครามโลก ครัง้ที ่2 (World War II) ขึน้ในปี พ.ศ. 2482 และสงคราม
อื่นๆอกีหลายครัง้ รฐับาลไดจ้ดัตัง้ “ยวุชนทหาร” ขึน้มาซอ้นกบักจิการลกูเสอื ซึง่มคีวามแตกต่างกนั
ในการฝึกอบรม โดยเน้นในการฝึกเยาวชนเพื่อการทหารอยา่งแทจ้รงิ                     

ปี พ.ศ. 2478 มกีารจดัทาํตราสญัลกัษณ์คณะลกูเสอืแห่งชาตขิึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
สากลทีค่ณะลกูเสอืต่างประเทศทัว่โลก ต่างกม็ตีราคณะลกูเสอืของตนเองทัง้สิน้ โดยจดัทาํตราเป็น 
 รปูเฟลอรเ์ดอรสี ์หรอื “Fleur de lis” กบัรปูหน้าเสอืประกอบกนั มตีวัอกัษรคาํขวญัอยูข่า้งใตว้่า  
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“เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์  
           ปี พ.ศ. 2482 ไดม้กีารออกพระราชบญัญตัลิกูเสอืขึน้ทีส่าํคญัคอืใหค้ณะลกูเสอืแห่งชาติ
เป็นนิตบุิคคล และมพีระราชบญัญตัใิหท้รพัยส์นิของกองเสอืปา่ตกเป็นของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
 กิจการลกูเสือไทย ในสมยัรชักาลท่ี 9 
    กจิการลกูเสอืในสมยัรชักาลปจัจบุนั ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช 
ไดเ้จรญิก้าวหน้าเป็นอย่างมากทัง้ดา้นการบรหิาร วชิาการและกจิกรรม 
     ปี พ.ศ. 2485 มกีารออกพระราชบญัญตัลิกูเสอื ฉบบัปี พ.ศ. 2485 มสีาระสาํคญั คอื 
กําหนดใหพ้ระมหากษตัรยิ ์ทรงดํารงตําแหน่งบรมราชปูถมัภค์ณะลกูเสอืแห่งชาติ 
    ปี พ.ศ. 2507 ไดอ้อกพระราชบญัญตัลิกูเสอืเพิม่เตมิขึน้อกี มหีลกัสาํคญั คอื 
   มาตรา 5 ใหค้ณะลกูเสอืแหง่ชาต ิประกอบดว้ย บรรดาลกูเสอืทัง้ปวง ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสอื ผูต้รวจการลกูเสอื กรรมการลกูเสอืและเจา้หน้าทีล่กูเสอื 
 

              กฎและค าปฏิญาณของลกูเสือ 
               คาํปฏญิาณของลกูเสอื  
       ดว้ยเกยีรตขิองขา้ ขา้สญัญาว่า  
  ขอ้ 1. ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ 
  ขอ้ 2. ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมอื  
  ขอ้ 3. ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื 
 

      กฎของลกูเสอื 
  ขอ้ 1. ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได ้ 
  ขอ้ 2. ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ  
  ขอ้ 3. ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระทําตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น  
  ขอ้ 4. ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพน้ีองกบัลูกเสอือื่นทัว่โลก  
  ขอ้ 5. ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย  
  ขอ้ 6. ลกูเสอืมคีวามเมตตากรณุาต่อสตัว ์ 
  ขอ้ 7. ลกูเสอืเชื่อฟงัคาํสัง่ของบดิามารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ  
  ขอ้ 8. ลกูเสอืมใีจรา่เรงิ และไมย่อ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก  
  ขอ้ 9. ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ ์ 
  ขอ้ 10. ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
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                   กิจกรรมการอยู่ค่ายลกูเสือ-เนตรนารี  
 การอยูค่่ายพกัแรม เป็นหวัใจของลกูเสอื ลกูเสอืทุกคนต่างกม็โีอกาสทีจ่ะอยูค่่ายพกัแรม 
เนื่องจากตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื 
พ.ศ. 2509 ขอ้ 273-279 กําหนดไวว้่า ใหผู้ก้ํากบักลุ่มหรอืผูก้ํากบัลกูเสอืนําลกูเสอืไปฝึกเดนิทางไกล
และแรมคนื ในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ครัง้หนึ่งใหพ้กัแรมอย่างน้อย 1 คนื  
 การเดนิทางไกลและแรมคนืมวีตัถุประสงค ์เพื่อฝึกใหล้กูเสอืมคีวามอดทนอยูใ่นระเบยีบ 
วนิยั รูจ้กัช่วยตวัเอง รูจ้กัอยู่และทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นตลอดจนเรยีนวชิาลกูเสอืเพิม่เตมิ ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสอืจาํเป็นตอ้งวางแผนนําลกูเสอืไปเดนิทางไกล และแรมคนืไวใ้หพ้รอ้มก่อนและเนิ่นๆดงันัน้ 
บทบาทผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบต่อลกูเสอืต่องานการอยูค่่ายพกัแรมและตาม
หน้าทีข่องตนเอง จงึจาํเป็นตอ้งหาโอกาสใหล้กูเสอืของตนไดม้โีอกาสในการอยูค่่ายพกัแรมเสมอ  
 อนึ่ง ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืตอ้งเขา้ใจว่า กจิกรรมการอยู่ค่ายพกัแรมนี้ เป็นกจิกรรม
สาํหรบัเดก็ มใิช่กจิกรรมของผูใ้หญ่ ความสาํเรจ็คอืกจิกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของเดก็ ไดแ้ก่ 
การผจญภยั การไดเ้พื่อน ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม ่ไดค้วามสนุกและความสุข พรอ้มทัง้เกดิทศันคติทีด่ต่ีอ
การไปอยูค่่ายพกัแรมดว้ยถอืว่าสิง่นี้เป็นจดุหมายทีส่าํคญั  
 

การวดัประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี  
             การวดัผลและประเมนิผลกจิกรรมลกูเสอืม ี2 กจิกรรม คอื  
  1. กจิกรรมบงัคบั เป็นการวดัผลและประเมนิผลเพื่อใหล้กูเสอื-เนตรนารผี่านช่วงชัน้หรอื
จบหลกัสตูร โดยการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 และผ่านการประเมนิผล
ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนดและมกีารวดัผลตลอดภาคเรยีน โดยการ  
    1.1 สงัเกตการพฒันาในการทํากจิกรรมของนกัเรยีน  
      1) ความสนใจ  
      2) การเขา้รว่มกจิกรรม  
  1.2 ซกัถาม  
  1.3 การทดสอบทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเป็นระบบหมูแ่ละรายบุคคล 
  1.4 เขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื-เนตรนาร ีปีละ 1 ครัง้ 
  2. วชิาพเิศษ เป็นการวดัผลและประเมนิผลในแต่ละวชิา โดยการทดสอบทัง้ภาคทฤษฏี
และภาคปฏบิตั ิและใชเ้กณฑดงันี้  
  2.1 ผ่าน (ผ)  
  2.2 ไมผ่่าน (มผ) 
 จากหลกัการ วธิกีาร และการวดัประเมนิผล คณะกรรมการบรหิารกจิกรรมลกูเสอื-   
เนตรนาร ีไดร้ว่มประชุม ปรกึษาหารอื และไดข้อ้สรุป จดัทาํเป็นขอ้บงัคบั กําหนดการ เนื้อหาการ
เรยีนการสอน จดุเน้นของการดําเนินกจิกรรม การวดัผลประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ฐานของ
นกัเรยีน 
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 ข้อปฏิบติัของลกูเสือ-เนตรนารี 
1.  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทุกคนตอ้งเรยีนลกูเสอื-เนตรนาร ี1 ชัว่โมง/สปัดาห ์
2.  ลกูเสอื-เนตรนาร ีมหีน้าทีแ่ต่งเครือ่งแบบลกูเสอื-เนตรนาร ีในวนัทีม่กีารเรยีน 

การสอน 
3.  ลกูเสอื-เนตรนาร ีมหีน้าทีร่ว่มกจิกรรมตามทีผู่บ้งัคบับญัชานดัหมาย 

  ลกูเสอื-เนตรนาร ีทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตามทีก่ําหนด จะไดผ้ลการเรยีน “ผ” หากไมผ่่าน
กจิกรรมตามทีก่ําหนดจะไดผ้ลการเรยีน “มผ”  

4.  ลกูเสอื-เนตรนารรีะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จะตอ้งผ่านการเขา้ค่ายพกัแรมอยา่งน้อย 
1 ครัง้ โดยกําหนดใหล้กูเสอื-เนตรนารเีขา้ค่ายพกัแรม 2 คนื 3 วนั ณ ค่ายฝึกทีม่คีวามปลอดภยั 
ทัง้นี้ตอ้งผ่านความเหน็ชอบรว่มกนัของผูบ้งัคบับญัชา 
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 ตวัอย่าง 
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
    กิจกรรมลกูเสือ - เนตรนารี   

                   ประกอบดว้ย  
           1. กจิกรรมบรูณาการค่ายลกูเสอื 

       2. กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง 
     3. กจิกรรมปลกูจติสาํนึกความรูคู้่คุณธรรม 

 4. กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน 
 5. กจิกรรม School Mini Cooking Contest Road Show 
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 กิจกรรม “บรูณาการค่ายลกูเสือ”  
 

 การจดัการเรยีนรูใ้นสาระการเรยีนรูต่้างๆ มกีระบวนการและวธิกีารทีห่ลากหลาย ครผููส้อน
ตอ้งคาํนึงถงึพฒันาการดา้นรา่งกายและสตปิญัญา วธิกีารเรยีนรู ้ความสนใจและความสามารถของ
ผูเ้รยีน การออกแบบการเรยีนรูจ้งึควรใชร้ปูแบบ วธิกีารทีห่ลากหลาย การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การเป็นรปูแบบและวธิกีารสอนทีส่ามารถจดัการเรยีนรู ้เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทาํให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้บบองคร์วม ไดเ้รยีนรูจ้ากการคดิและการปฏบิตัจิรงิ ไดเ้รยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นและได้
เรยีนรูก้ระบวนการเรยีนรูข้องของตนเอง (ทศินา แขมมณ.ี  2552: 50) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ2544 หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 กําหนดว่า การจดัการศกึษาทัง้
การศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความสําคญัทัง้
ความรู ้คุณภาพและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละรายวชิา และมาตรา 23 กําหนดว่า การ
จดัการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความ 
สาํคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั
การศกึษา รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นทุกวชิา 
 จากสาระสําคญัดงักล่าว ครผููส้อนจงึตอ้งวางแผนและบรูณาการเน้ือหากจิกรรมในกระบวน 
การเรยีนรูเ้อง ซึง่มกีารกําหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
 

ความหมาย   
 คาํว่า บรูณาการ  (Integration) นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายทศันะ ดงันี้  
 บรูชยั  ศริมิหาสาคร (2551: 80-83) กล่าวว่า บรูณาการ มคีวามหมาย 2 นยั ดงันี้ 

1.  ความหมายทัว่ไป บรูณาการ หมายถงึ การทาํใหส้มบรูณ์ คอื การทําใหส้่วนยอ่ยๆทีม่ ี
ความสมัพนัธก์นัมารวมกนัอยา่งกลมกลนืเขา้เป็นหนึ่งเดยีวเพื่อใหเ้กดิสมบรูณ์ในตวัเอง 

2.  ความหมายของการศกึษา บรูณาการ หมายถงึ การนําวชิาการต่างๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกนัมารวมกนั เช่น หลกัสตูรแบบบรูณาการ (Integrated Curriculum) คอื หลกัสตูรทีนํ่าเอา
เนื้อหาของวชิาต่างๆ มาหลอมรวมกนั ทาํใหค้วามเป็นรายวชิาหายไป ทาํใหก้ลายเป็นหวัเรือ่งใหม่ที่
มวีชิาต่างๆ แฝงอยูภ่ายใน 
 พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พุทธศกัราช 2525 (2538: 484) ไดใ้หค้วามหมายของ 
บรูณาการไวว้่า หมายถงึ รวมหน่วยเขา้ดว้ยกนั 
 เลศิชาย ปานมุข (2554: ออนไลน์) ใหค้วามหมายของการบูรณาการว่า หมายถงึ การนํา
ศาสตรห์รอืความรูว้ชิาต่างๆทีส่มัพนัธก์นันํามาเขา้ดว้ยกนั หรอืผสมผสานไดอ้ย่างกลมกลนื เพื่อนํา 
มาจดัเป็นการเรยีนการสอนภายใตห้วัขอ้เดยีวกนั เชื่อมโยงกนัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยมกีาร
เน้นองคร์วมของเนื้อหามากกว่าองคค์วามรูข้องแต่ละรายวชิา และเน้นการสรา้งความรูข้องผูเ้รยีนที่
มากกว่าการใหเ้นื้อหาโดยครเูป็นผูก้ําหนด 
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 การจดัการเรยีนการสอนในการเขยีนแผนการสอนของครผููส้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดงันี้ 
 1. การบรูณาการภายในวชิา มจีดุเน้นอยู่ภายในวชิาเดยีวกนัอาจนําวชิาต่างๆทีส่มัพนัธก์นั 
มาบูรณาการกนัเองของวชิานัน้ และไมแ่ยกหรอืขยายไปกบัวชิาอื่น 
 2. การบรูณาการระหว่างวชิา มจีดุเน้นอยูท่ีก่ารนําวชิาอื่นเขา้เชื่อมโยงดว้ยกนัตัง้แต่ 2 ราย 
วชิาขึน้ไป โดยภายใตห้วัขอ้เดยีวกนัว่าวชิาใดทีส่ามารถนําเขา้มาบูรณาการดว้ยกนัได ้ไมจ่าํเป็นว่า
ตอ้งทุกวชิา หรอืทุกกลุ่มประสบการณ์เขา้ดว้ยกนั หรอือาจครบทุกวชิาหรอืทุกกลุ่มประสบการณ์กไ็ด้ 

จงึอาจกล่าวไดว้่า การบรูณาการ หมายถงึ การทาํใหส้มบรูณ์ คอืการทําใหส้่วนยอ่ยๆที ่ 
สมัพนัธอ์งิอาศยักนัอยูม่าผสมผสานรว่มทาํหน้าทีอ่ยา่งประสานกลมกลนืเป็นองคร์วมหนึ่งเดยีวทีม่ ี
ความครบถว้นสมบูรณ์ในตวัเอง 
  การสอนบรูณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) คอื การสรา้งหวัเรือ่ง (Theme) 
ขึน้มาแลว้นําเนื้อหาวชิาต่างๆ มาโยงสมัพนัธไ์ดห้ลายวชิา หลายกลุ่มสาระ เน้นการบรูณาการทีก่าร
นําไปใชเ้ป็นหลกั (สถาพร ศกัดิช์ยัพานิชกุล.  2551: ออนไลน์) เป็นการผสมผสานแนวทางการ
จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 แนวปฏบิตัใินการจดัการเรยีนรู้
เน้นผูเ้รยีนสําคญัทีสุ่ด การดําเนินการเรยีนการสอนโดยวธินีี้ ครเูพยีงชีแ้จงขัน้ตอนการเรยีนรูพ้รอ้ม
มอบสื่อใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นรายบุคคล และเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเป็นกลุ่ม ครตูอ้งจดัทํา
เกณฑแ์ละเครือ่งมอืการวดัผลประเมนิผลทีช่ดัเจนและมคีุณภาพ พรอ้มดําเนินการตรวจสอบ 
ตดิตามการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีน โดยการวดัผลและประเมนิผลระหว่างเรยีนตามสภาพจรงิ
ตลอดเวลา 
 การอยูค่่ายพกัแรมจงึเป็นหวัใจของลกูเสอื ลกูเสอืทุกคนต่างกม็โีอกาสทีจ่ะอยูค่่ายพกัแรม 
เนื่องจากตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื 
พ.ศ. 2509 ขอ้ 273-279 กําหนดไวว้่า ใหผู้ก้ํากบักลุ่มหรอืผูก้ํากบัลกูเสอืนําลกูเสอืไปฝึกเดนิ
ทางไกลและแรมคนื ในปีหนึ่งไมน้่อยกว่า 1 ครัง้ ครัง้หนึ่งใหพ้กัแรมอย่างน้อย 1 คนื  
 การเดนิทางไกลและแรมคนื มวีตัถุประสงคเ์พื่อฝึกใหล้กูเสอืมคีวามอดทน อยูใ่นระเบยีบ
วนิยั รูจ้กัช่วยตวัเอง รูจ้กัอยู่และทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น กจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรมเป็นกจิกรรมสาํหรบั
เดก็ มใิช่กจิกรรมของผูใ้หญ่ ความสาํเรจ็คอืกจิกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของเดก็ ไดแ้ก่ การ 
ผจญภยั การไดเ้พื่อน ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม ่ไดค้วามสนุกและความสุข พรอ้มทัง้เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการไป
อยูค่่ายพกัแรมดว้ย ถอืว่าสิง่นี้เป็นจดุหมายทีส่ําคญัยิง่ 
 ดงันัน้ การบูรณาการแบบสหวทิยาการ โดยการนําสาระการเรยีนรูต่้างๆมาเชื่อมโยงกนัเพื่อ
จดัการเรยีนรูแ้ละสอนโดยการบูรณาการกจิกรรม นบัว่าเป็นตวัอยา่งทีด่อียา่งยิง่ในการจดัเขา้ค่าย
ลกูเสอื - เนตรนาร ีการฝึกฝน นกัเรยีนไดฝึ้กทุกทางทัง้ดา้นพุทธศกึษา จรยิศกึษาและพลศกึษาจะ
นําไปสู่การเป็นผูม้คีุณธรรม (ทศันีย ์ผลเนืองมา.  2552: คาํนิยม). 
 

http://www.kroobannok.com/user_profile.php?u_id=500000
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กิจกรรม “บรูณาการค่ายลกูเสือ” 
 

 1. สาระส าคญั 
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545 กําหนดใหม้กีารเรยีนการสอนในกลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบ 
ดว้ยกจิกรรมต่างๆ ตามระดบัชัน้ และสามารถบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูแ้บบสหวทิยาการ 
โดยการนําสาระการเรยีนรูต่้างๆ มาเชื่อมโยงกนั ดงันัน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ จงึจดั
การบูรณาการกจิกรรมค่ายลกูเสอืขึน้ เพื่อฝึกใหน้กัเรยีนเป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั รูจ้กัเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง เป็นการเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่ ีสามารถพฒันาทกัษะทาง
ความคดิ อนัเป็นการตอบสนองนโยบาย คุณธรรม นําความรูข้องรฐับาล และยงัตอบสนองนโยบาย
การปฏริปูการศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   
2.  วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อปลกูฝงัคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ก่นกัเรยีน 
 2. เพื่อฝึกฝนใหน้กัเรยีนเป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั 
 3. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพและมคีุณธรรมในอนาคต 
3.  เป้าหมาย 

 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1- 3 จาํนวน 169 คน  
4. การจดักิจกรรม 
 1. เสนอกจิกรรมเพื่ออนุมตั ิและประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการจดักจิกรรม 
 2. ดาํเนินการขออนุญาตการเขา้ค่ายพกัแรม และทําหนังสอืขออนุญาตผูป้กครอง 
 3. แบ่งหน้าทีค่รผููร้บัผดิชอบ และประสานงานผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
              3.1 ชีแ้จง จดุประสงค ์และการปฏบิตัตินของนกัเรยีนในการอยูค่่ายพกัแรม  
              3.2 แบ่งกลุ่มลกูเสอื-เนตรนารตีามกอง กลุ่ม/หมูล่ะ 6-8 คน เตรยีมกจิกรรมรอบกองไฟ 
และกจิกรรมนนัทนาการ 
              3.3 แจกใบกจิกรรมการเขา้ค่าย และสมดุประจาํตวัลกูเสอืใหน้กัเรยีนนําตดิตวัไป  
              3.4 นดัหมาย และดาํเนินการจดักจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรม 
 4. สรปุ/รายงานผลการจดักจิกรรมจากใบประเมนิ 
5. ส่ือ/อปุกรณ์   
      1. ฐานการผจญภยั               
  2. ฐานบุกเบกิ 
  3. กจิกรรมรอบกองไฟ 
  4. เตน็ท/์เชอืก 
  5. สมดุประจาํตวัลกูเสอื    
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  6. ผา้แบ่งกลุ่ม                         
  7. เกยีรตบิตัรวทิยากรลกูเสอื   
   8. เอกสาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม (3 วนั 2 คนื)   
7. สถานท่ีจดักิจกรรม ค่ายลกูเสอื จปร.นครนายก   
8. การประเมินผล 
 1. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
      - มาตรฐานที ่1 (1.1)  ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 
    - มาตรฐานที ่2 (2.4)   ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
 2. วธิกีารประเมนิ 
             -การเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีน 
 3.  เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
   - แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 

 1. นกัเรยีนไดผ้่านการอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอื-เนตรนาร ีและสามารถนําประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
ในการบรูณาการค่ายลกูเสอืไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์  

 2. นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยัและยดึมัน่ในอุดมการณ์ของลกูเสอื  
 3. นกัเรยีนเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพและมคีุณธรรม มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคส์นอง

นโยบายการปฏริปูการศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไดแ้ก่ 
     3.1 ภาวะผูนํ้า/ทมี นกัเรยีนเรยีนรูก้ารเป็นผูนํ้า ในขณะเดยีวกนักส็ามารถเป็นทมีทีด่ไีด ้  
  3.2 ทกัษะการคดิ สามารถคดิเป็น คดิถูก ภายใตว้ถิทีางทีถู่กตอ้ง มกีารคดิไดห้ลายๆ 
แบบ 
  3.3 การทํางานเป็นทมี สามารถวเิคราะหจ์ุดอ่อนจดุแขง็ของทมี รูบ้ทบาทหน้าทีข่องตน 
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข 
  3.4 ทกัษะชวีติและคุณธรรม นกัเรยีนทดลองใชช้วีติตามรปูแบบจาํลอง เรยีนรูก้ารอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม มกีารพฒันา การพดู มารยาท การวางตวั ความอดทน สามารถแกไ้ขปญัหาได ้ 
รูจ้กัคดิ และตดัสนิใจอยา่งมวีจิารณญาณ      
  3.5 เครอืขา่ยเพื่อน นกัเรยีนไดเ้พื่อนสนิท ครดู ีผูใ้หญ่ใจด ีรุน่พีด่ ีทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีน
การใชช้วีติ 
  3.6 ความเขา้ใจตนเอง นกัเรยีนมทีศิทางการทํางานทีช่ดัเจนบนฐานประสบการณ์ ขอ้มลู
ทีถู่กตอ้งทาํใหเ้กดิแรงบนัดาลใจใฝเ่รยีนรูต้ดิตวั   
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  3.7 จติสาธารณะ นกัเรยีนเกดิการเปลีย่นแปลงในระดบัจติสาํนึก ความคดิ ทศันคต ิ
ตอ้งการทาํงานใหเ้ป็นประโยชน์กบัผูอ้ื่นและลงมอืทํางาน รูจ้กัการเป็นผูใ้หท้ีด่ ี  
  3.8 นกัเรยีนเกดิความรู ้ทกัษะใหมต่ามสาระทีจ่ดัใหส้ามารถต่อยอดความรู ้
ความสามารถบรูณาการกบัการปฏบิตัจิรงิได ้ 
       

กิจกรรมบูรณาการ  “แบบกิจกรรมในกลุ่มสาระ” 
มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  เป็นคนเก่ง  คนด ี มปีญัญา  มคีวามสุข 

 
กลุ่มสาระ สาระส าคญัการจดักิจกรรม 

1. ภาษาไทย 1. ฝึกการฟงัคําสัง่และคาํอธบิายต่างๆ  
2. ฝึกการฟงัวธิปีฏบิตัขิองแต่ละฐานการเรยีนรู ้
3. กล่าวคาํปฏญิาณของลกูเสอื-เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่                                    
4. กล่าวคาํถวายราชสดุด ี
5. เขยีนประเมนิผล 
6. เขยีนรายงาน 
7. ประเมนิปากเปล่า 

2. คณิตศาสตร ์
 

1. รูเ้วลาในการมาอยูค่่ายและเวลาต่างๆทีจ่ะตอ้งทํา
กจิกรรมตามกําหนดการ  
2. รูจ้าํนวนของทีจ่ะตอ้งนํามาอยูค่่ายทัง้ของใชส้่วนตวัและส่วนรวม 
3. รูจ้าํนวนฐานทีเ่ขา้เรยีนรู ้และจาํนวนฐานทีเ่ขา้ทดสอบ 
4. กะหรอืประมาณขา้วทีจ่ะหุงและการกะ ประมาณ คาํนวณ
ในการประกอบอาหาร 

3. วิทยาศาสตร ์ 1. จดุขีไ้ตแ้ละการก่อเชือ้ไฟ 
2. รูจ้กัระวงั/ป้องกนัความรอ้นผ่านโลหะ 
3. ช่วยกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น ไมเ่หยยีบตน้ไมบ้รเิวณ
ฐานฝึกต่างๆ/ไมเ่ทน้ําขา้วโคนตน้ไม ้
4. สบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง และแกป้ญัหาเฉพาะหน้า
อยา่งมเีหตุผล 

4. สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม   

1. มรีะเบยีบวนิยั 
2. การลงทะเบยีน 
3. การเขา้แถว พธิเีขา้ประจาํกอง  
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กลุ่มสาระ สาระส าคญัการจดักิจกรรม 
  4. การทาํกจิกรรมต่างๆ แต่ละฐาน                        

5. แต่งกายถูกตอ้งตามกําหนด 
6. ปฏบิตัติามกฎของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
7. ตรงต่อเวลาโดยมาทนัเวลาทีก่ําหนด 
8. ทาํกจิกรรมทนัเวลาทีม่อบหมาย 
9. ทาํหน้าทีข่องตนเองทีไ่ดร้บัมอบหมาย                            
10. ช่วยเหลอืกนัและความมน้ํีาใจต่อกนั 
11. แสดงความเคารพต่อครแูละรุน่พี่ 
12. ใชค้าํพดูใหเ้หมาะสมระหว่างอยูค่่าย                               
13. มารยาทในการรบัประทานอาหารตอ้งรบัประทาน
อาหารพรอ้มกนั 
14. เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี 
15. มคีวามสามคัค ีไมท่ะเลาะเบาะแวง้กนั รูจ้กัทํางานใน
ระบบหมู่ 
16. เคารพธงชาต ิรอ้งเพลงชาต ิสวดมนตแ์ละถวายราช
สดุดอียา่งถูกตอ้งและสาํรวม 
17. มสีมาธแิละมสีตใินการทาํกจิกรรมแต่ละฐาน 

5. พลศึกษา  สขุศึกษา   
 

1. ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ โดยเขา้แถวตามคาํสัง่อย่าง
รวดเรว็ ถูกตอ้ง 
2. ทาํกจิกรรมตามลาํดบัของหมู่ 
3. เขา้แถวถูกตอ้งตามแบบลกูเสอื 
4. แต่งกายขณะทํากจิกรรมใหร้ดักุมและคล่องตวั 
5. ใชท้กัษะการเคลื่อนไหว เช่น การผจญภยัตามฐานต่างๆ 
การเดนิทางไกล การกระโดดหอสงู การเล่นรอบกองไฟ 
กจิกรรมนนัทนาการ 
6. ใชท้กัษะการใชเ้ชอืกใหเ้กดิประโยชน์  เช่น ผกูเงือ่น
พริอด ผกูเงือ่นขดัสมาธ ิผกูเงือ่นบ่วงสายธนู ผกูเงือ่น
ประมง ผกูเงือ่นกระหวดัไม ้
7. การรูจ้กัป้องกนัอุบตัเิหตุทุกกจิกรรมขณะอยูใ่นค่าย 
8. รกัษาความสะอาด ควรลา้งมอืก่อนรบัประทานอาหาร 
  
 



 

179 

 
 

กลุ่มสาระ สาระส าคญัการจดักิจกรรม 
 9. ชมิอาหารตอ้งไมใ่ชท้พัพ ีควรใชช้อ้นกลางขณะ

รบัประทานอาหารรว่มกนั 
10. กําจดัขยะขณะรบัประทานอาหาร / ขณะลา้ง  
ภาชนะและทิง้ขยะใหถู้กทีต่ามทีก่ําหนดให้ 

6. ศิลปะ 
 (ทศันศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์) 
 
 

1. รว่มกจิกรรมนนัทนาการ (รอ้ง เล่น เตน้) 
2. รอ้งเพลงประกอบท่าทางตามฐาน 
3. ประกอบและตกแต่งอาหารในรปูแบบต่างๆ 
4. วาดภาพประกอบการประเมนิผล 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1. เตรยีมประกอบอาหารตามลาํดบัขัน้ตอน และดบัถ่าน
อยา่งถูกตอ้ง 
2. จดัทีร่บัประทานอาหาร เลอืกสถานทีว่างภาชนะให้
ถูกตอ้งตามลาํดบั 
3. จดับรเิวณครวัใหถู้กตอ้ง เป็นระเบยีบ  
4. ลา้งภาชนะตามขัน้ตอนและการแยกขยะ 
5. ขดัหวัเขม็ขดัลกูเสอืใหเ้ป็นเงางาม 
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แบบประเมินผล  
กจิกรรม “บรูณาการค่ายลกูเสอื” ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่...... 

ระหว่างวนัที.่..-......มกราคม ...... 
ณ  ค่ายลกูเสอื......................................................................... 

 
 

 
กองที.่................................                                                 หมูท่ี.่................................. 
ชื่อหมู่…………..................                                                 สปีระจาํหมู่........................ 
ชื่อผูก้ํากบั...................................................... 
 
 
สมาชกิภายในหมู่ 
 1.................................................. ชัน้..............  นายหมู่/หวัหน้าหมู่ 
 2.................................................. ชัน้.............. พลาธกิาร 
 3.................................................. ชัน้.............. หวัหน้าคนครวั 
 4.................................................. ชัน้.............. ผูช้่วยคนครวั 
 5.................................................. ชัน้.............. คนหาน้ํา 
 6.................................................. ชัน้.............. คนหาฟืน 
 7.................................................. ชัน้.............. รบัใชท้ัว่ไป 
 8.................................................. ชัน้.............. รองนายหมู่/รองหวัหน้าหมู่ 
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การจดักิจกรรม “บรูณาการค่ายลกูเสือ” 
ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่...... 

ระหว่างวนัที.่..-......มกราคม ...... 
ณ  ค่ายลกูเสอื...............................  

วนัท่ี 1 
เวลา การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ หมายเหตุ 

  08.00 - 09.00 น. ลอดซุม้เสอื ปฐมนิเทศ   
  09.00 – 10.00 น. พธิเีปิดค่ายลกูเสอื   
  10.00 – 11.00 น. แนะนําสถานที/่วทิยากร/เปิดกอง   
  11.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหาร และสรา้งทีพ่กั   

13.00 – 14.00 น. แบ่งกลุ่ม A B C และแบ่งหมูข่องแต่ละกลุ่ม /
ระเบยีบแถว/เขา้ฐาน 

  

14.00 – 16.30 น. กจิกรรมนนัทนาการ                                       
16.30 – 19.00 น. ประกอบอาหาร ทาํภารกจิส่วนตวั  

ประชุมผูก้ํากบัลกูเสอื 
  

 
19.00 – 21.30 น. วชิาการผจญภยั   
21.30 – 22.00 น. สวดมนต ์นดัหมาย นอน    
วนัท่ี 2 

เวลา การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ หมายเหตุ 
05.00 – 05.30 น. ตื่นนอน/ทาํภารกจิส่วนตวั   
05.30 – 06.00 น. ออกกายบรหิาร   
06.00 – 08.00 น. รบัประทานอาหาร      
08.00 – 08.30 น. ผูก้ํากบัตรวจค่าย   
08.30 – 09.15 น. เปิดประชุมกอง   
09.15 – 09.30 น. ระเบยีบแถว / เขา้ฐาน   
09.30 – 12.00 น. เดนิทางไกล    
12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหาร         
13.00 – 16.30 น. ทดสอบกําลงัใจกระโดดหอสูง   
16.30 – 19.00 น. รบัประทานอาหาร เตรยีมการแสดงรอบกองไฟ   
19.00 – 21.30 น. กจิกรรมรอบกองไฟ   
21.30 – 22.00 น. สวดมนต ์นดัหมาย นอน    
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วนัท่ี 3 
เวลา การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ หมายเหตุ 

05.00 – 05.30 น. ตื่นนอน/ทาํภารกจิส่วนตวั   
05.30 – 06.00 น. ออกกายบรหิาร   
06.00 – 08.00 น. รบัประทานอาหาร      
08.00 – 08.30 น. ผูก้ํากบัตรวจค่าย   
08.30 – 09.15 น. เปิดประชุมกอง   
09.15 – 12.00 น. งานบุกเบกิ   
12.00 – 13.00 น.   รบัประทานอาหาร   
13.00 – 14.00 น.   บาํเพญ็ประโยชน์ และเกบ็ทีพ่กั   
14.00 – 14.30 น. พธิปิีดการอยูค่่ายพกัแรม/เดนิทางกลบั   
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แบบประเมินผลการเข้าฐาน (กลางวนั) 
 ลกูเสอื-เนตรนาร ีสามญัรุ่นใหญ่  ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่......... 

ณ  ค่ายลกูเสอื..................................................................................... 
กองที.่..............ชื่อหมู.่............................. 

 
ค าสัง่ : ใหผู้ป้ระเมนิทาํเครื่องหมาย  ในช่องทีต่รงกบั1,2,3,4 หรอื 5 ตามระดบัผลการประเมนิการเขา้ฐานกจิกรรม 
             ทีท่่านมต่ีอลกูเสอื 

 

ที ่ รายการประเมนิ 
เกณฑค์ุณภาพ 

ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

กจิกรรมที ่1 การฝึกบุคคลท่ามอืเปล่า  
ผลการปฏบิตังิาน 
ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
มคี่า 
ดมีาก = 5 
ด ี= 4 
พอใช ้=3 
น้อย = 2 
ปฏบิตัไิดไ้ม ่ 
ถูกตอ้ง = 1 
มคี่าน้อยทีส่ดุ 
 

1. ท่าตรง       
2. ท่าพกัทัง้ 5 ท่า       
3. ท่าเคารพ (ตรงหน้า วนัทยหตัถ์)       
4. ท่าหนัอยูก่บัที่       
5. ท่าเดนิและหยดุ       
6. ท่าวิง่และหยดุ       
7. ท่าถอดหมวก/สวมหมวก       
8. การถวายราชสดุด ี       
9. การลุก/การหมอบ       
10 การกระโจมไมง้า่ม       

กจิกรรมที ่2 การฝึกบุคคลท่าอาวุธ 
1. ท่าตรงขณะมอีาวุธ       
2. ท่าพกัตามระเบยีบ       
3. ท่าเคารพ (วนัทย.....วุธ)       
4. ท่าหนัอยูก่บัทีข่ณะมอีาวุธ       
5. ท่าเดนิและหยดุ (คอนอาวุธ)       
6. ท่าแบกอาวุธ       
7. ท่าถอดหมวก/สวมหมวกขณะมอีาวุธและสวดมนต ์       
8. แบกอาวุธแลว้สวนสนาม       
9. การรายงานในการเขา้ฐานกจิกรรม       
10 ท่าหนัในการเดนิสวนสนาม (ซา้ย...หนั)       
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ที ่ รายการประเมนิ 
เกณฑค์ุณภาพ  

ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

กจิกรรมที ่3  การเขา้แถวใชส้ญัญาณมอื  
ผลการปฏบิตังิาน 
ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
มคี่า 
ดมีาก = 5 
ด ี= 4 
พอใช ้=3 
น้อย = 2 
ปฏบิตัไิดไ้ม ่ 
ถูกตอ้ง = 1 
มคี่าน้อยทีส่ดุ 
 

1. แถวตอน       
2. หน้ากระดานปิดระยะ       
3. หน้ากระดานเปิดระยะ       
4. สีเ่หลีย่มหน้าเปิด       
5. รปูครึง่วงกลม       
6. วงกลมผูเ้รยีกเป็นส่วนหนึ่งของวง       
7. วงกลมผูเ้รยีกอยูต่รงกลางของวง       
8. รศัม ี       

กจิกรรมที ่4  กฎคาํปฏญิาณตน 
1. ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได ้        
2. ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์และซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ 
      

3. ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์
และช่วยเหลอืผูอ้ื่น  

      

4. ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็น 
พีน้่องกบัลกูเสอือื่นทัว่โลก   

      

5.  ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย        
6. ลกูเสอืมคีวามเมตตากรณุาต่อสตัว ์       
7.  ลกูเสอืเชื่อฟงัคาํสัง่ของบดิามารดา และ

ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ   
      

8.  ลกูเสอืมใีจรา่เรงิ และไม่ยอ่ทอ้ต่อความ
ยากลาํบาก  

      

9.  ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ ์       
10  ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ       
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ที ่ รายการประเมนิ 
เกณฑค์ุณภาพ  

ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

กจิกรรมที ่5 การปฐมพยาบาล  
ผลการปฏบิตังิาน 
ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
มคี่า 
ดมีาก = 5 
ด ี= 4 
พอใช ้=3 
น้อย = 2 
ปฏบิตัไิดไ้ม ่ 
ถูกตอ้ง = 1 
มคี่าน้อยทีส่ดุ 
 

1. การปฐมพยาบาลคนเป็นลม        
2. การปฐมพยาบาลคนขอ้ต่อเคลด็       
3. การปฐมพยาบาลคนแขนหกั        
4. การปฐมพยาบาลคนขาหกั       
5. การฝายปอด       

กจิกรรมที ่6 เงือ่นเชอืก 
1. เงือ่นพริอด       
2. เงือ่นขดัสมาธ ิ       
3. เงือ่นบ่วงสายธนู       
4. เงือ่นประมง       
5. เงือ่นกระหวดัไม ้       
 กจิกรรมที ่7 การประกอบอาหาร 

1. มกีารวางแผนประชุมหมู่       
2. สมาชกิในหมู่ช่วยกนัทาํ       
3. แบ่งหน้าทีภ่ายในหมูไ่ดแ้ละปฏบิตัหิน้าที่

ตามทีก่ําหนด 
      

4. ประกอบอาหารมือ้เยน็       
5. การเกบ็รกัษาความสะอาดสถานที่       

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผูก้ํากบัลกูเสอื 
(..........................................................) 

........../........../........... 
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แบบประเมินผลการเดินทางไกล 
 ลกูเสอื-เนตรนาร ีสามญัรุ่นใหญ่  ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่........ 

ณ  ค่ายลกูเสอื..................................................................................... 
กองที.่..............ชื่อหมู.่............................. 

 

จดุตรวจที ่ สถานที ่

          เกณฑป์ระเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 
  กร

ะต
อืร

อืร
น้ใ

นก
าร

ร่ว
มก

จิก
รร

ม 
      ตร

งต่
อเ

วล
าใ

นก
าร

ทาํ
กจิ

กร
รม

 

มรี
ะเบ

ยีบ
วนิ

ยั 

มรี
ะบ

บห
มูท่

ีด่ ี

มคี
วา

มร
บัผ

ดิช
อบ

 

2 2 2 2 2 10 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
   เกณฑป์ระเมิน                                            ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมนิ 
     7       ดมีาก                                                  (......................................) 
    1 – 6   ด ี                                                               ......../......./........ 



 

187 

 
 

แบบประเมินผลการผจญภยั (กลางคืน) 
 ลกูเสอื-เนตรนาร ีสามญัรุ่นใหญ่  ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่.....  

ณ  ค่ายลกูเสอื..................................................................................... 
กองที.่..............ชื่อหมู.่............................. 

 

ฐานที ่ ชื่อฐาน 

          เกณฑป์ระเมนิ 

รว
มค

ะแ
นน

 
  กร

ะต
อืร

อืร
น้ใ

นก
าร

ร่ว
มก

จิก
รร

ม 
      ตร

งต่
อเ

วล
าใ

นก
าร

ทาํ
กจิ

กร
รม

 

มรี
ะเบ

ยีบ
วนิ

ยั 

มรี
ะบ

บห
มูท่

ีด่ ี

มคี
วา

มl
สา

มคั
คใี

นห
มู่ 

2 2 2 2 2 10 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
   เกณฑป์ระเมิน                                            ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมนิ 
     7       ดมีาก                                                   (......................................) 
    1 – 6   ด ี                                                               ......../......./....... 
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แบบประเมินผลวดัความพึงพอใจ 
กจิกรรม “บรูณาการค่ายลกูเสอื”   

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่......    ประจาํปีการศกึษา.........   
ระหว่างวนัที.่.......................................... 

ณ  ค่ายลกูเสอื................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 1 ใหน้ายหมูล่กูเสอืทาํเครือ่งหมาย ในช่องทีก่ํากบั 1 2 3 4 หรอื 5 ใหต้รงกบัความรูส้กึที ่        
นกัเรยีนมต่ีอการจดักจิกรรม 
 

 
 

ที ่

 
 

รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มา
กท

ีส่ดุ
  

มา
ก 

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น้
อย

 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
  

 

5 4 3 2 1 
1. ความพงึพอใจ ดา้นบรรยากาศในการจดักจิกรรม 

1. สถานที ่ใชใ้นการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม       
2. ระบบการจดักจิกรรมทุกกจิกรรม มคีวามเหมาะสม       
3. ความประทบัใจวทิยากร/พีเ่ลีย้งทุกกจิกรรม      
4. ความประทบัใจในการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวม       
                                   2. ความพงึพอใจ ดา้นการทาํงานรว่มมอื 
5. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูท้กัษะต่างๆ ในการทํางานกลุ่ม      
6. เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํงานร่วมกบัเพื่อนอย่างมคีวามสขุ      
7. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่      
8. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการทาํงาน      

                  3. ความพงึพอใจ ดา้นความรู ้ทกัษะ กระบวนการในการดาํรงชวีติ 
9. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรูใ้นการดาํรงชวีติ      
10. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการดาํรงชวีติ      
11. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดนํ้าประสบการณ์ไปใชใ้น

ชวีติประจาํวนัได้ 
     

12. เป็นกจิกรรมทีบ่รูณาการในกลุ่มทกัษะต่างๆ ในการทํางานเป็น
ทมี 
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ที ่

 
 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มา
กท

ีส่ดุ
  

มา
ก 

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น้
อย

 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
  

 

5 4 3 2 1 
                                 4. ความพงึพอใจ ดา้นคุณค่าในตนเองและมัน่ใจในตนเอง 
13. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง      
14. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนภูมใิจและยอมรบัใน

ความสามารถของตนเองอย่างเตม็ที ่ 
     

15. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในตนเองได้
อยา่งเตม็ที ่

     

16. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมัน่ใจทีจ่ะแสดงความสามารถได้
อยา่งเตม็ที ่

     

 
ตอนท่ี 2   ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันางานในครัง้ต่อไป 
 2.1  ใหน้ายหมูล่กูเสอืทาํเครือ่งหมาย / ในช่องทีก่ํากบั 1 2 3 ในช่องว่าง ทีท่่านประทบัใจ
มากทีสุ่ด เรยีงตามลาํดบัความชอบมากทีสุ่ด = 1, ชอบรองลงมา = 2, ชอบลดลงมา = 3  
 กจิกรรมระเบยีบแถว 
 กจิกรรมประกอบอาหาร 
 กจิกรรมนนัทนาการ 
 กจิกรรมกระโดดหอสงู 
 กจิกรรมผจญภยั 
 กจิกรรมเดนิทางไกล 
 กจิกรรมรอบกองไฟ 
                                                       ลงชื่อ............................................ผูป้ระเมนิ 
                                                             (...........................................) 
                                                                        นายหมูล่กูเสอื  

                                        ......./......./....... 
 
 
 
 

 



 

190 

 
 

แบบประเมินกิจกรรม “บรูณาการค่ายลูกเสือ” 
ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่........... 

ระหว่างวนัที.่........................................ 
ณ  ค่ายลกูเสอื........................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง    ใหผู้ป้ระเมนิทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างทีเ่ป็นความจรงิทีสุ่ด เพื่อใชข้อ้มลู 
                  ในการปรบัปรงุพฒันาการจดักจิกรรมค่ายลกูเสอืครัง้ต่อไป  
 

ข้อมลูทัว่ไป 

                    นกัเรยีน                คร/ูผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื          ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

ความคิดเหน็การด าเนินโครงการ 

 
ที ่

 
รายการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิความพงึพอใจ 

มา
กท

ีส่ดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
 

5 4 3 2 1 

1. การประชุมวางแผนงาน      

2. สถานทีต่่างๆในค่ายลกูเสอื      

3. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม      

4. ความรูท้ีไ่ดร้บัในการอยูค่่ายพกัแรม      

5. กจิกรรมนนัทนาการ      

6. อาหาร เครือ่งดื่ม      

7. กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      

8. การจดักจิกรรมโดยภาพรวม      

 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................     
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แบบบนัทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลกูเสือ–เนตรนารี   
 

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที่.....                                  ประจาํภาคเรยีนที่.....ปีการศกึษา............... 
ชื่อกอง.......ชื่อหมู่.....................                       ชื่อผูก้ํากบั.................................................  
 

เลขที ่ ชือ่สกุล ชัน้ 

 
เดอืน 

เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม (จาํนวนครัง้) 

รวม 
สรุป 
ผ 
มผ 

  
วนัที ่                       
ชม.ที ่                       

1.                            
2.                            
3.                            
4.                            
5.                            
6.                            
7.                            
8.                            
9.                            
10.                            
11.                            
12.                            
13.                            
14.                            
15.                            
16.                            
17.                            
18.                            
19.                            
20.                            
21.                            
22.                            
23.                            
24.                            
25.                            

 
                                                     ลงชื่อ................................................ผูก้ํากบั 

                                                           ลงชื่อ................................................ผูก้ํากบักลุ่ม 
                                                   ........../............/........... 
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แบบบนัทึกการจดักิจกรรมลกูเสือ–เนตรนารี   

 
ชัน้ มธัยมศกึษาปีที่.....                                          ประจาํภาคเรยีนที่..... ปีการศกึษา.......... 
สปัดาหท์ี.่.........                 วนัที.่..........เดอืน...................พ.ศ........ 
 

 

เนื้อหากจิกรรมทีส่อน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
ปญัหา อุปสรรค   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
บนัทกึ..... ( ชื่อลกูเสอื – เนตรนาร,ีการแต่งกายผดิระเบยีบ,การทํากจิกรรมไมผ่่าน......) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  

        ลงชื่อ.............................................ผูก้ํากบั 
     (..........................................) 

 
ลงชื่อ.............................................  
    (..........................................) 

                                          ผูก้ํากบักองลกูเสอืโรงเรยีน......................................... 
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กิจกรรม “เรียนรู้สู่โลกกว้าง” 
 

1. สาระส าคญั 
 การเรยีนรูใ้นปจัจบุนัไมไ่ดมุ้่งเน้นเฉพาะในหอ้งเรยีนหรอืสถานศกึษาเพยีงอย่างเดยีว โลก
กวา้งภายนอกสถานศกึษาเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ําคญัต่อนกัเรยีน ซึง่จะไดเ้รยีนรูด้ว้ยประสบการณ์ตรง
จากสถานทีจ่รงิ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ จงึไดจ้ดักจิกรรม”เรยีนรูสู้่โลกกวา้ง” ขึน้ เป็น
กจิกรรมบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู้
ทางดา้นวฒันธรรมและประวตัคิวามเป็นมาทางประวตัศิาสตร ์รูจ้กัวถิชีีวติความเป็นอยูแ่ละอาชพีที่
เกดิจากภมูปิญัญาของคนไทย อนัก่อใหเ้กดิโลกทศัน์ทีก่วา้งไกล สามารถนําความรูจ้ากการเรยีน
วชิาลกูเสอื-เนตรนารมีาเชื่อมโยงและประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัตินตามกฎของลกูเสอืได ้เช่น การตรง
ต่อเวลา มาทนัเวลาทีก่ําหนด และรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั เป็น
ผูฟ้งัและผูต้ามทีด่ ีช่างสงัเกต สามารถจดบนัทกึเหตุการณ์และเสน้ทางการเดนิทางได ้
2. วตัถปุระสงค ์ 
     1.  เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง  
     2.  เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  
     3.  เพื่อใหน้กัเรยีนเปิดโลกทศัน์ และมคีวามคดิกวา้งไกล  
     4.  เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูท้นัต่อเหตุการณ์ปจัจบุนั  
     5.  นกัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัในวชิาลกูเสอื-เนตรนาร ีมาเชื่อมโยงและประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจาํวนัได ้ 
3. เป้าหมาย  
               นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 169 คน   
4. การจดักิจกรรม 
 1. เสนอกจิกรรมเพื่ออนุมตั ิและประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการจดักจิกรรมทศันศกึษา 
 2. ดาํเนินการขออนุญาตผูป้กครองนํานกัเรยีนไปทศันศกึษา 

3. สาํรวจสถานที/่ศกึษาแหล่งเรยีนรู ้และจดัเตรยีมใบกจิกรรม 
4. ชีแ้จง วตัถุประสงค ์และประชาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรมใหค้ณะครแูละนกัเรยีนทราบ 
5. ประชุม นดัหมาย ดําเนินกจิกรรม แบ่งกลุ่มและแจกใบกจิกรรมใหน้กัเรยีน 
6. หวัหน้ากลุ่มลกูเสอื-เนตรนารเีกบ็รวบรวมใบกจิกรรมส่งครทูีป่รกึษา หลงัเสรจ็สิน้กจิกรรม 

 7. ประเมนิผลการจดักจิกรรมจากแบบประเมนิ  
5. ส่ือ/อปุกรณ์        
   ใบกจิกรรม 
6. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจกิายน 
 



 

194 

 
 

7. สถานท่ีจดักิจกรรม จงัหวดัสุพรรณบุร ี
              1. วดัปา่เลไลยก์  
              2. พพิธิภณัฑล์กูหลานพนัธุม์งักร  

    3. ตลาดสามชุก (ตลาด 100 ปี)    
8. การประเมินผล 
 1. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
         - มาตรฐานที ่1 (1.1) ผูเ้รยีนมวีนิัย มคีวามรบัผดิชอบ  
 2. วธิกีารประเมนิ 
        - ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรม 
        - ใบกจิกรรม 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
        - แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
  1. นกัเรยีนรูจ้กัวฒันธรรมและบอกประวตัคิวามเป็นมาของสถานทีส่ําคญัในประวตัศิาสตรไ์ด้ 

2. นกัเรยีนรูจ้กัวถิชีวีติความเป็นอยู ่และอาชพีทีเ่กดิจากภมูปิญัญาของคนไทยจาก
ประสบการณ์จรงิ   

     3. นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิัย เป็นผูฟ้งัและผูต้ามทีด่ ีปฏบิตัตินตามกฎของลกูเสอืได ้  
     4. ฝึกการเป็นผูส้งัเกต สามารถบนัทกึเสน้ทางในการเดนิทางอย่างสงัเขปได ้ 
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การจดักิจกรรม “เรียนรู้สู่โลกกว้าง” 
พพิธิภณัฑล์กูหลานพนัธุม์งักร จ.สุพรรณบุร ี

......... พฤศจกิายน............. 
 
  

 
07.30 - 08.00 น.        ลงทะเบยีน รายงานตวั ตรวจเครือ่งแบบ รบัใบงาน ณ จุดนดัพบ  
08.00 - 10.00 น.        ออกเดนิทางโดยรถโดยสารปรบัอากาศมุง่หน้าสู่จงัหวดัสุพรรณบุร ี   

  10.00 - 10.30 น.      เดนิทางถงึจงัหวดัสุพรรณบุร ีนมสัการพระทีว่ดัปา่เลไลยก ์   
  10.30 - 11.00 น.    รบัประทานอาหารว่าง   
  11.00 - 12.30 น.    ชมอุทยานมงักรสวรรค ์และพพิธิภณัฑล์กูหลานพนัธุม์งักร    
  12.30 - 13.30 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
  13.30 - 14.30 น.    เทีย่วชมตลาดสามชุก (ตลาด 100 ปี)   
  14.30 - 16.30 น.    เดนิทางกลบัโรงเรยีนโดยสวสัดภิาพ และส่งใบกจิกรรม  
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ชื่อ..........................................................ชัน้ มธัยมศกึษาปีที.่.........กองที.่............หมู.่................... 
 

ใบกิจกรรม 
ค าสัง่  ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามพอสงัเขป     
 

1. วดัปา่เลไลยกม์คีวามสําคญัอยา่งไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
2. อธบิายความเป็นมาของสถานทีด่งัต่อไปนี้ 
      2.1 อุทยานมงักรสวรรค์
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
      2.2 พพิธิภณัฑล์กูหลานพนัธุม์งักร
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ใหน้กัเรยีนเลอืกอธบิายสถานทีป่ระทบัใจภายในพพิธิภณัฑ ์5 แห่ง 
 3.1 หอ้งเทพนิยาย
.......................................................................................................................................................                
........................................................................................................................................................ 
 3.2 หอ้งตํานาน (ปฐมกษตัรยิ)์ 
........................................................................................................................................................               
........................................................................................................................................................  
   3.3 หอ้งราชวงศโ์จว 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................  
   3.4 หอ้งราชวงศฉ์ิน 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................               
 3.5 หอ้งราชวงศฮ์ัน่ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 3.6 หอ้งราชวงศส์ุย 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
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     3.7 หอ้งราชวงศถ์งั 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
     3.8 หอ้งราชวงศซ์่งใต ้(งกัฮุย) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
     3.9 หอ้งราชวงศห์มงิ  (เจิง้เหอ) 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................     
     3.10 หอ้งราชวงศช์งิ (โรงงิว้ โรงฝ่ิน) 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................   
     3.11 หอ้งยคุสาธารณรฐั 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................    
     3.12 หอ้งชาวไทยในสยามประเทศ 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................    
4. วถิชีวีติ/ ความเป็นอยู ่/ตลาดสามชุก
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
5. เสน้ทางการเดนิทางผ่านสถานทีส่ําคญั  ไดแ้ก่
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................   
 6. ใหน้กัเรยีนเขยีนบนัทกึเสน้ทางในการเดนิทางพอเขา้ใจ 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................                   
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  
โทร. 0-3557-2449, 0-3550-4498 และ 0-1640-3327 
สบืคน้ที ่http://board.palungjit.com/showthread.php?t=163345  
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แบบประเมินทกัษะ 
  กจิกรรม “เรยีนรูสู้่โลกกวา้ง”   

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่.........ประจาํปีการศกึษา.........   
ณ  .................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 

หมูท่ี ่
รายชื่อหมูล่กูเสอื 

กองรอ้ยที.่... 
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2 2 2 2 2 10 
........ ชื่อหมู่....................................       

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑใ์นการประเมิน                                       ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมนิ 
     7       ดมีาก                                                   (......................................) 
    1 – 6   ด ี                                                               ......../......./........  
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แบบประเมินกิจกรรม “เรียนรู้สู่โลกกว้าง”   
ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่..........................................วนัที.่................................ 

ณ  .............................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง   ใหผู้ป้ระเมนิทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างทีเ่ป็นความจรงิทีสุ่ด เพื่อใชข้อ้มลู 
                  ในการปรบัปรงุ พฒันาการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป  
 

ข้อมลูทัว่ไป 

                 นกัเรยีน                                     คร ู/ ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื           
        

ความคิดเหน็การจดักิจกรรม 

 
ที ่

 
รายการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิความพงึพอใจ 

 ม
าก

ทีส่
ดุ 

 ม
าก

 

ปา
นก

ลา
ง  

น้อ
ย 

 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
  

5 4 3 2 1 

1. การประชุมวางแผนงาน      

2. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจดัทศันศกึษา      

4. ความรูท้ีไ่ดร้บัจากวทิยากร      

5. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดนํ้าประสบการณ์วชิา
ลกูเสอื-เนตรนารไีปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 

     

6. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง      

7. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข      

8. การบรกิารอาหาร เครือ่งดื่ม      

9. กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      

10. การดําเนินกจิกรรมโดยภาพรวม      
 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................    
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
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กิจกรรม “ปลกูจิตส านึก ความรู้ คู่คณุธรรม” 
  
1. สาระส าคญั 
 สงัคมไทยมคีวามเจรญิกา้วหน้าดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหมอ่ย่างรวดเรว็ คนส่วน
ใหญ่จงึยดึตดิอยูก่บัความสําเรจ็ทางวตัถุกนัมาก จนขาดความเอาใจใส่ในเรือ่งของคุณธรรมและ
จรยิธรรมทีด่งีาม หากตอ้งการใหเ้ยาวชนไทยเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพ คอื "เก่ง ด ีมปีระโยชน์" การ
อบรมใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ จะตอ้งอบรมทัง้ทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมควบคู่กนัไป พรอ้มทัง้
จะตอ้งปฏบิตัโิดยตนเองดว้ย โรงเรยีนจงึไดจ้ดักจิกรรม”ปลกูจติสาํนึก ความรู ้คู่คุณธรรม” ใน
รปูแบบค่ายพุทธบุตร ขึน้ เป็นกจิกรรมทีบ่รูณาการลกูเสอื-เนตรนารกีบักลุ่มสาระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อใหเ้ยาวชนไดม้โีอกาสศกึษาและปฏบิตัธิรรมตามสมควรแก่วยั จะไดรู้ถ้งึ
หลกัธรรมคําสอน มคีวามศรทัธาใกลช้ดิกบัพระพุทธศาสนาอนัเป็นการตอบสนองนโยบาย คุณธรรม 
นําความรู ้ของรฐับาลไดเ้ป็นอยา่งด ี  
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูห้ลกัธรรมคําสอน พืน้ฐานทางพระพุทธศาสนาตามความ
เหมาะสมแก่วยัสามารถนําไปพฒันาตนเองได้ เป็นผูนํ้าทีด่มีคีุณธรรม และละอายต่อการกระทาํ
ความชัว่ในทุกทีทุ่กสถาน  

 2. เพื่อปลกูฝงัค่านิยม ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
อนัดงีามของสงัคมไทย  
      3. เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัการเป็นผูนํ้าทีด่ ีอยูบ่นพืน้ฐานของความถูกตอ้ง สามารถ
นําตนพรอ้มสงัคมไปสู่ความสงบสุขไดต้ัง้แต่วยัเยาว ์  
          4. เพื่อปลกูฝงัหลกัคุณธรรมใหแ้ก่เยาวชน ในฐานะทีเ่ป็นลกูทีด่ขีองพ่อแม่ ศษิยท์ีด่ขีองครู
อาจารย ์เพื่อนทีด่ขีองเพื่อน เยาวชนทีด่ขีองประเทศชาต ิศาสนิกชนทีด่ขีองศาสนาของตนเอง   
3.  เป้าหมาย 
     นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 – มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 169 คน     
4. การจดักิจกรรม 
 1. เสนอกจิกรรมเพื่ออนุมตั ิและประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 2. การประสานงานกจิกรรม  
 2.1  ตดิต่อพระวทิยากร และแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน   
 2.2  ออกหนงัสอืแจง้ใหผู้ป้กครองนกัเรยีนทราบ 

 2.3  จดัทาํเอกสาร คู่มอื รายละเอยีดต่างๆ 
 2.4  เตรยีมจดัแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รบัการอบรม/จดัสถานทีแ่ละสิง่ทีจ่าํเป็นในการอบรม 
 2.5  ตดิต่อเชญิประธานในพธิเีปิดและปิดกจิกรรม 
  2.6  ดาํเนินการจดักจิกรรม 



 

201 

 
 

            หลกัสตูรท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 
 1. ภาควิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 วชิา ดงันี้   
   1.1 วชิาพุทธธรรม (หลกัในการดาํเนินชวีติ) เป็นการสอนวชิาธรรมะขัน้พืน้ฐานให้
เหมาะสมกบัวยัของผูท้ีม่าเขา้รบัการอบรม เพื่อใหส้ามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได้  
โดยมเีป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัพืน้ฐานทางสงัคมนัน้ๆ 
   1.2 วชิาพุทธประวตั ิ(ตามรอยพระศาสดา) เน้นใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ
อยา่งถูกตอ้งเกีย่วกบัประวตั ิความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ในฐานะทีเ่กดิมาเป็นพุทธศาสนิกชน 
   1.3 วชิาพุทธศาสนพธิ ี(หน้าทีข่องชาวพุทธ) เน้นใหผู้ท้ีม่าเขา้รบัการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละ
เขา้ใจในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัในสงัคมชาวพุทธ เช่น การเขา้วดั การทาํบุญการบาํเพญ็
กุศลในวนัสาํคญัต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาไดอ้ย่างถูกตอ้งตามแบบแผนนิยม วชิามารยาทไทยเน้น 
ใหผู้ท้ีเ่ขา้รบัการอบรม ไดต้ระหนกัถงึความเป็นไทย ค่านิยม กริยิามารยาท การแสดงความเคารพ 
ฯลฯ เพื่อปฏบิตัตินใหถู้กตอ้ง และปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมไดด้ ี
 2. ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่ การสวดมนตไ์หวพ้ระ การทําวตัรเยน็และวตัรเชา้ การฝึกสมาธ ิ         
การเดนิจงกรม การฟงับรรยายธรรม การสมาทานรกัษาศลี และการแผ่เมตตา 
            หวัข้อวิชาท่ีใช้ในการจดักิจกรรม    

1. ใชบ้ทสรภญัญะประกอบกจิกรรม 
2. ใชเ้กมสรา้งสรรค ์นําความคดิ สรปุดว้ยธรรม 

 3. ใชอุ้ปกรณ์ สื่อป้าย สไลด ์โอเวอรเ์ฮด โปรเจคเตอร ์และคอมพวิเตอร ์ฯลฯ  
          4. ใชก้จิกรรมประยุกต ์ เช่น แสงเทยีนเสยีงธรรม จดุเทยีนแห่งปญัญา มาลาบชูาพระคุณคร ู
การทอดผา้ป่ากเิลส เป็นตน้ ฯลฯ 
 5. ใชก้จิกรรมโดยตรง เช่น การใชบ้ทบาทสมมต ิกรณตีวัอยา่ง สถานการณ์จาํลอง 
           รปูแบบการจดักิจกรรม 

1. อยูป่ระจาํคา้งคนื 3 วนั 2 คนื 
2. แบ่งเป็นกลุ่ม แยก ชาย หญงิ ตดิบตัรชดัเจน (ชื่อเล่น) 

 3. เน้นระเบยีบวนิัยทุกขัน้ตอน เช่น การลุก นัง่ เดนิ การรบัประทานอาหาร รบัผดิชอบหน้าที่ 
4. ฝึกทาํสมาธ ิเดนิจงกรม ทาํวตัรเชา้-เยน็ 
5. กจิกรรมนําปญัญา บรรยาย ประชุมกลุ่ม ระดมความคดิ 

5. ส่ือ/อปุกรณ์์ 
 1. สื่อป้าย สไลด ์โอเวอรเ์ฮด โปรเจคเตอร ์และคอมพวิเตอร ์ฯลฯ   
 2. เกม เพลง 
 3. เทยีนไข                                     
 4. เอกสาร/เกยีรตบิตัร  
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6. ระยะเวลา  3 วนั 2 คนื                                                  
7. สถานท่ีจดักิจกรรม 

 ศาลาปฏบิตัธิรรม สาํนกัปฏบิตัธิรรมวดัปญัญานนัทาราม ของปญัญานนัทภกิข ุ ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี      
8. การประเมินผล 
          1. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
    -  มาตรฐานที ่1 (1.4)  ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรณุา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่     

และไมเ่หน็แก่ตวั    
 2. วธิปีระเมนิ 
   -  ตอบแบบสอบถามของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
  -  แบบสอบถามเจตคตต่ิอกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 

1. นกัเรยีนเขา้ใจและบอกความสาํคญัของพุทธศาสนาและหลกัธรรมได้ 
2. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองมากขึน้  
3. นกัเรยีนสํานึกในบุญคุณของผูม้พีระคุณและตอบแทนคุณ 
4. นกัเรยีนมศีรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึน้   
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ตารางการจดักิจกรรม  
   “ปลกูจติสาํนึก ความรู ้คู่คุณธรรม” (ค่ายพุทธบุตร) 

 
วนัแรก 

เวลา การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
07.00 -08.00 น. ผูเ้ขา้รบัการอบรมรายงานตวั รบับตัรส ีแบง่กลุ่ม 4 อาศรม คณะคร ู

 

08.00 -09.00 น. 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ซกัซอ้มพธิเีปิดโครงการอบรมเยาวชน 
ประธานในพธิเีดนิทางมาถงึหอประชุม 
นําจุดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั 
ประธานฝา่ยสงฆนํ์าบชูาพระรตันตรยั 
ผูอ้าํนวยการกล่าวรายงาน 
ประธานในพธิกีล่าวเปิดงาน 
พธิมีอบตวัเป็นศษิย ์
ประธานในพธิใีหศ้ลีและใหโ้อวาทปฐมนิเทศ 

 

พระวทิยากร
คณะคร ู
คณะคร ู

พระวทิยากร 
คณะคร ู
คณะคร ู

พระวทิยากร 
คณะคร ู

 

09.00 -11.00 น. รายการในหอ้งประชมุใหญ่  

 

 - รา  การกา้วเขา้สูค่วามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ พืน้ฐาน               
การดาํเนินชวีติ ศลี 5 

 - รายการแนะนํากฎกตกิามารยาท   สาํหรบัการอยู่ค่าย 

 - 
แนะนําการรบัประทานอาหาร ทอ่งบทพจิารณาอาหาร โดย
ใหท้่องจาํไดข้ึน้ใจ 

 

พระวทิยากร 

 
 

 
 

 

11.00 -12.00 น. พกัฉนัภตัตาหาร / รบัประทานอาหาร / ทาํภารกจิสว่นตวั พระวทิยากร/คร ู
12.30 -13.00 น. ปฏบิตัสิมาธ ิขยบักาย สบายชวี ีวถิพีุทธ พระวทิยากร/คร ู

13.30 -16.00 น. 

รายการในหอ้งประชมุใหญ่  
- แนะนําคณะพระวทิยากร  

- กจิกรรมการสอนสอดแทรกคุณธรรมนนัทนาการ 

- รายการหวัใจตรงกนั "ดอกไมค้ณุธรรม"  

- รายการเพื่อน 
 

พระวทิยากร/คร ู

16.00 -17.30 น. ทาํภารกจิสว่นตวั อาบน้ํา / รบัประทานอาหาร  พระวทิยากร/คร ู

18.00 -19.30 น. ทาํวตัรเยน็ - สวดมนต ์- จติภาวนา - กระจกสอ่งใจ พระวทิยากร 

19.30 21.30 น. 

รายการในหอ้งประชมุใหญ่ 
  -   กจิกรรมฉายสือ่วดีทีศัน์ สง่เสรมิคุณธรรม 
  -   ปญัหาสงัคม ประกอบไปดว้ยปญัหายาเสพตดิ  
  -   การสญูเสยีแผ่นดนิทัง้ 14 ครัง้, รกัชาต ิ
  -   ปญัหาวยัรุ่น , การทาํแทง้, โรคเอดส ์

 
พระวทิยากร 

 

22.00 น. พกัผ่อน นอนอย่างมสีต ิ คณะคร ู
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วนัทีส่อง 
เวลา การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

04.00 – 05.00 น. ใหส้ญัญาณ - ตื่นนอน / ทาํภารกจิสว่นตวั คณะคร ู
 

05.00 – 06.00 น. ทาํวตัรเชา้ สวดมนต ์จติภาวนา พระวทิยากร 
 

06.00 – 07.30 น. 

กจิกรรมพเิศษ 
  -   ขยบักายสบายชวีวีถิพีุทธ  
  -   เดนิจงกรม  
  -   ธรรมะแรนลี ่

พระวทิยากร 

07.30 – 08.00 น. พกัฉนัภตัตาหาร / รบัประทานอาหาร / ทาํภารกจิสว่นตวั  พระวทิยากร/คร ู

08.30 – 10.00 น. 

แบ่งเขา้อบรมตามอาศรมต่างๆ ดงันี้ อาศรมละ 1.20 นาท ี
   -   สชีมพแูละสเีขยีว เขา้อาศรมเมตตา "โตว้าทธีรรมะ"  
ฝึกการใชค้าํพดู 
   -   สฟ้ีาและสเีหลอืงเขา้อาศรมกรุณา"ปิดตาแต่งหน้า"   
ฝึกความเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

พระวทิยากร 

10.00 – 11.30 น. 

สลบัการเขา้อาศรมต่างๆ ดงันี้ อาศรมละ 1.20 นาท ี
  -  ฟ้าและสเีหลอืง เขา้อาศรมเมตตา "โตว้าทธีรรมะ"  
ฝึกการใชค้าํพดู 
  -  สชีมพแูละสเีขยีว เขา้อาศรมกรุณา "ปิดตาแต่งหน้า"  
ฝึกความเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

พระวทิยากร 

11.00 – 12.00 น. พกัฉนัภตัตาหาร / รบัประทานอาหาร / ทาํภารกจิสว่นตวั พระวทิยากร/คร ู
12.30 – 13.00 น. ปฏบิตัสิมาธ ิขยบักายสบายชวีวีถิพีุทธ "นอนสมาธ"ิ พระวทิยากร/คร ู

13.00 – 14.30 น. 

แบ่งเขา้อบรมตามอาศรมต่างๆ ดงันี้ อาศรมละ 1.20 นาท ี
  -  สฟ้ีาและสเีขยีว เขา้อาศรมมุทติา "เลอืกอย่างฉลาด"  

 ฝึกการคดิอย่างฉลาด 

  -  สชีมพแูละสเีหลอืง เขา้อาศรมอุเบกขา "ช่วยเพื่อนพกัใจ"    
แกป้ญัหาชวีติ 

 

 

พระวทิยากร 

14.30 – 16.00 น. 
สลบัการเขา้อาศรมต่างๆ ดงันี้ อาศรมละ 1.20 นาท ี
   -  สชีมพแูละสเีหลอืง เขา้อาศรมมุทติา ฝึกการคดิอย่างฉลาด 
   -  สฟ้ีาและสเีขยีว เขา้อาศรมอุเบกขา  "ช่วยเพื่อนพกัใจ" แกป้ญัหาชวีติ 

พระวทิยากร/คร ู

16.00 – 17.30 น. ทาํภารกจิสว่นตวั อาบน้ํา / รบัประทานอาหาร พระวทิยากร 
18.00 – 19.30 น. ทาํวตัรเยน็ - สวดมนต ์- จติภาวนา - กระจกสอ่งใจ พระวทิยากร 

19.30 – 21.30 น. 

รายการในหอ้งประชมุใหญ่ 
  -   ชมสือ่ กฎแห่งกรรม มรณานุสต ิ
  -   กจิกรรม การสอนสอดแทรกคุณธรรม นนัทนาการ 
  -  รายการสือ่ความหมาย "ฝึกการ สงัเกต จดจาํ และนําไปถ่ายทอด" 
  -  รายการแสงเทยีนเสยีงธรรม "บชูาพระคุณแม่" 

พระวทิยากร 
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วนัทีส่าม 
เวลา การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

04.00 – 05.00 น. ใหส้ญัญาณ - ตื่นนอน / ทาํภารกจิสว่นตวั คณะคร ู
05.00 – 06.00น. ทาํวตัรเชา้ สวดมนต ์ย่อ พระวทิยากร 
05.00 – 06.00 น.  รายการจุดเทยีนแหง่ปญัญา " ตัง้ปณิธานเริม่ตน้ชวีติใหม่ พระวทิยากร 

06.00 – 07.30 น. 

กจิกรรมพเิศษ  
  -   ขยบักาย สบายชวี ีวถิพีุทธ 
  -   เดนิจงกรม 
  -   ธรรมะแรนลี ่
  -   ถ่ายรปูหมู่เป็นทีร่ะลกึ 

พระวทิยากร 

07.30 – 08.00 น. พกัฉนัภตัตาหาร / รบัประทานอาหาร / ทาํภารกจิสว่นตวั  พระวทิยากร 

08.00 – 08.30 น. รายการทอดผา้ปา่กเิลส "สละ ลด ละ เลกิ สิง่ไม่ดต่ีางๆ"  พระวทิยากร 

08.30 – 10.00 น. 

รายการในหอ้งประชมุใหญ่ 
  -   รายการมาลาบชูาคร ู"บชูาพระคุณคร"ู 
  -   รายการกล่าวสนุทรพจน์ บรรยายความรูส้กึ 
  -   "พุทธบตุรอยากรู"้ ไขขอ้ขอ้งใจ 
  -   กรอกแบบประเมนิ 

พระวทิยากร 

10.00 – 11.30 น. 

รายการในหอ้งประชมุใหญ่ 
  -  ซกัซอ้มพธิเีปิดโครงการอบรมเยาวชน  
  -  ประธานในพธิเีดนิทางมาถงึหอประชมุ 
  -  นําจุดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั 
  -  ประธานฝา่ยสงฆนํ์าบชูาพระรตันตรยั 
  -  ผูแ้ทนคร ูกล่าวรายงานพธิปิีดค่ายพุทธบุตร 
  -  ตวัแทนนกัเรยีน เขา้รบัวุฒบิตัร 
  - ประธานในพธิกีล่าวใหโ้อวาท กล่าวปิดงาน 

  - ผูอ้าํนวยการ กล่าวขอบคุณพระวทิยากร 

 

- คณะคร ูถวายของทีร่ะลกึ 
- นกัเรยีนผูเ้ขา้อบรมทาํพธิขีอขมาพรวทิยากร 
- ประธานพระวทิยากร กล่าวสมัโมทนยีกถา 
- มอบนกัเรยีนคนือาจารยโ์รงเรยีน 
- คณะพระวทิยากร อนุโมทนาเป็นภาษาบาล ี
- บชูาพระรตันตรยัพรอ้มกนั 
 -ปิดการอบรม 

 

 
พระวทิยากร 
คณะคร ู

คณะคร ู  

 

 

 

 

 

พระวทิยากร/คร ู

11.30 – 12.30 น. พกัฉนัภตัตาหาร / รบัประทานอาหาร / ทาํภารกจิสว่นตวั พระวทิยากร/คร ู
13.00 น. เดนิทางกลบับา้นโดยสวสัดภิาพ  คณะคร ู
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ข้อปฏิบติั 

 1. ทาํใจใหส้งบ ทาํ พดู คดิ ในสิง่ทีด่งีาม 

 2. รกัษา กาย วาจา ใจ ใหส้งบ สุภาพเรยีบรอ้ย 

 3. รกัษากฎระเบยีบ และรกัษาสิง่แวดลอ้มใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

 4. มคีวามเป็นอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ย ประหยดั 

 5. รูจ้กัแสวงหาความรู ้ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 

 6. รูจ้กัเคารพในสทิธ ิรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั 

 7. พยายามสรา้งความด ีงดเวน้สรา้งบาป ละอบายมขุทัง้ปวง 

 8. ใหม้น้ํีาใจ ไมเ่หน็แก่ตวั เสยีสละช่วยเหลอืงานต่างๆ ของส่วนรวม 

 9. ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ของวดัและโรงเรยีน 
 
ระเบียบข้อบงัคบั   
 1. มรีะเบยีบ ในการเขา้ออกหอ้งประชุม เปลีย่นฐาน นัง่ทาํกจิกรรม 

 2. สะอาด ภาชนะอาหาร ทีพ่กั หอ้งประชุม 

 3. สงบ ในหอ้งประชุม เวลาฟงัธรรม นัง่สมาธ ิเดนิจงกรม และเขา้นอน 

 4. ทาํกจิกรรมตามลาํดบัก่อนหลงัเสมอ 

 5. ตื่นตวัอยูเ่สมอ ปรบัตวัใหท้นัเวลา ทนัสถานการณ์ อยา่เฉื่อยชา อย่านิ่งดดูาย เมือ่
นกหวดีครัง้ทีห่นึ่งดงัขึน้ มเีวลาเพยีงสองนาทใีนการรวมกลุ่ม เมือ่นกหวดีครัง้ทีส่องดงัขึน้เราพรอ้ม 
ทีจ่ะปฏบิตักิารทีท่างค่ายจดัใหท้าํ 

 6. ยอมรบัความจรงิ เมือ่ผดิตอ้งยอมรบัผดิ พรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัทุกสภาพ ทุกสถานการณ์
ดว้ยสตปิญัญา ไมบ่่น ไมท่อ้ 
 7.  ฝึกตนเองอยูเ่สมอ ทางกายและวาจาทางกาย ตอ้งประสานมอืตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นค่าย 
ยกเวน้ทาํงาน ไมย่นืหรอืเดนิรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ํา และประนมมอืพดูกบัพระอาจารย์ 
 8.  ยนืตรงพดูกบัครอูาจารยเ์สมอ ทางวาจา พดูกบัพระ มหีางเสยีงว่า "เจา้ค่ะ"  "ครบัผม" เสมอ 

 9. ละมานะ ทฐิ ิไมเ่อาเปรยีบเพื่อน ไมเ่หน็แก่ความสบาย 

 10. ไมอ่ยูส่องต่อสองระหว่างชายกบัหญงิ 

 11. ไมอ่อกนอกบรเิวณค่ายก่อนไดร้บัอนุญาต 

 12. หา้มนําสิง่ของมคี่าเครือ่งประดบัตดิตวัครอูาจารยไ์ม่รบัผดิชอบ 

 13. บนัทกึ สิง่ทีไ่ดร้บัการอบรมทุกกจิกรรม และก่อนนอนบนัทกึประจาํวนัส่ง 

 14. รว่มกจิกรรมทุกอย่าง กจิกรรมทุกอยา่งจะทาํใหเ้รามกีารพฒันา 

 15. ไมส่่งเสยีงคุยกนัในหอ้งประชุม หอ้งอาหารและหอ้งนอน อยูใ่นอาการอนัสงบสาํรวม  

 16. หา้มเสพสิง่เสพตดิทุกชนิด ถา้พบเหน็ หรอืทราบ จะตอ้งไดร้บัโทษขัน้หนกั 
 



 

207 

 
 

 กติกาการอยู่ร่วมกนั  
 1. ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม กําหนดในใจว่า "เรามาฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนด"ี  
จงึควรพยายามละเวน้เรือ่งต่างๆ ทีท่าํใหจ้ติเศรา้หมอง ประคองจติใจใหถ้งึธรรม 

  2. พยายามสาํรวมตวัเองทัง้ทางร่างกายวาจาและใจ 

  3. พยายามงดการพดูคุย พดูเฉพาะเวลาทีจ่าํเป็นเท่านัน้ 

 4. มสีตทิุกอริยิาบท ใหรู้ต้วัว่า ขณะน้ีกําลงัทําอะไรอยู่ 
  5. ลดทฏิฐ ิตัง้ใจรกัษา เจรญิจติภาวนาและใชเ้มตตาใหม้าก 
 6. อดทนต่อความยากลาํบากทุกกรณี 
 7. เมือ่มปีญัหา สงสยัสิง่ใด ใหถ้ามพระวทิยากร หรอืคณะครอูาจารย ์

 8. แต่งกายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย เกบ็รองเทา้ใหเ้ป็นระเบยีบในทีท่ีก่ําหนด 

 9. ช่วยกนัทาํความสะอาดทีพ่กัทุกคน และรกัษาความสะอาดสถานที ่รวมถงึการใชห้อ้งน้ํา 

 10. หา้มสมาชกิชายหญงิ อยูใ่นทีล่บัหลูบัตาสองต่อสอง 

 11. มมีารยาทในการรบัประทานอาหาร สุภาพเรยีบรอ้ยต่อสมาชกิ  
 12. ตรงต่อเวลา และไมอ่อกจากหอ้งประชุม หรอืหอ้งเรยีนก่อนเวลา 

 13. หา้มส่งเสยีงดงั ขณะสวดมนตไ์หวพ้ระ ฝึกสมาธ ิฟงับรรยายธรรม 

 14. หา้มนําอาหาร สารหรอืสิง่เสพตดิต่างๆ เขา้ไปรบัประทาน หรอืเกบ็ไวใ้นหอ้ง 
   
 

        ************************************************* 
บทพิจารณาอาหาร 

ขา้วทุกจาน              อาหารทุกอย่าง  อยา่กนิทิง้ขวา้ง    เป็นของมคี่า 
พ่อแมเ่หนื่อยยาก     ลาํบากกายา สงสารบดิา          มารดาของเรา 
ในโลกนี้     ยงัมคีนทีจ่นยาก แสนลาํบาก         อตัคดัและขดัสน 
อยา่กนิทิง้               กนิขวา้ง     ตามใจตน           สงสารคนไม่มอีนัจะกนิ 
ขอบคุณ               ขอบคุณ            ขอขอบพระคุณ    ทีท่่านกรุณาจดัหาไวใ้ห้ 
พุทธบุตร               ซาบซึง้น้ําใจ             ต่อแต่นี้ไป จะทําความดตีอบแทน... 
 

***************************************************** 
กติกาในการรบัประทานอาหาร 

 ไมด่งั  ไมห่ก  ไมต่ก  ไมเ่หลอื  
 ถา้ดงั  ถา้หก  ถา้ตก  ถา้เหลอื 

 ระวงั  จะไมไ่ดท้าน ขอบคุณครบั... ขอบคุณค่ะ. 
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กฎระเบียบในการรบัประทานอาหาร 

 1. นําอุปกรณ์ เช่น จาน ชอ้น และแกว้น้ํา มาใหเ้รยีบรอ้ย 

 2. วางอุปกรณ์ไวท้างขวามอื ใหเ้ป็นแถวตรงกนัดสูวยงาม 

 3. กราบพระพรอ้มกนั 3 ครัง้ 
 4. ท่องพุทธศาสนสุภาษติ คาํกลอน เตรยีมความพรอ้ม 
 5. รบัอาหารเป็นแถวอยา่งมรีะเบยีบ 
 6. ใหผู้ท้ ีเ่ขา้มารบัการอบรม กลุ่มทีย่งัไมไ่ดอ้อกมารบัอาหาร ทอ่งพุทธศาสนสุภาษติหรอืนัง่สมาธ ิ
 7. ใหผู้ท้ ีเ่ขา้มารบัการอบรม ทีร่บัอาหารมาแลว้ วางทางขวามอืเป็นแถวตรงกนั 
 

********************************************************* 
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บนัทึกความประทบัใจ 
  

ชื่อ.....................................................นามสกุล......................................... ชื่อเล่น..................  
โรงเรยีน............................................................ ชัน้ .............................. กลุ่ม....................... 

********************************************************************************************************* 
 

เรือ่ง.............................................................................. 
.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามเจตคติ 
กจิกรรม “ปลกูจติสาํนึก ความรู ้คู่คุณธรรม”    

 วดัปญัญานนัทาราม (ปญัญานนัทภกิข)ุ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
โรงเรยีน.................................................................................................................. 

 

 

ค าช้ีแจง   โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน (  ) และเตมิขอ้ความลงในช่องว่างใหต้รงกบัความเป็นจรงิ 

ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวั 
1. เพศ                   ชาย                          หญงิ    
2. อายุ .......ปี 
3. ระดบั 

     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่1     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่2      (   ) มธัยมศกึษาปีที ่3 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเจตคตต่ิอกจิกรรม “ปลกูจติสาํนึก ความรู ้คู่คุณธรรม” (ค่ายพุทธบุตร)            
 

ขอ้ รายการทีป่ระเมนิ ระดบัคุณภาพ 

1.  ทัว่ไป 

มา
กท

ีส่ดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

 น้อ
ยท

ีส่ดุ
 

 

 5 4  3  2  1  

 1.1   ความเหมาะสมของสถานทีด่ําเนินการ      
1.2   ความเหมาะสมของพระวทิยากร      
1.3   การวางตวัของพระวทิยากร      

1.4   บรรยากาศก่อนเขา้รบัการอบรม      

1.5   หลงัจากไดร้บัการฝึก      
1.6    รปูแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบันกัเรยีน      
1.7   พธิกีารเปิด - ปิดอบรม      
1.8   การรบัประทานอาหารในแต่ละวนั      
1.9   สถานทีร่บัประทานอาหาร      
1.10  สถานทีพ่กัหลบันอน      
1.11  เวลาทีใ่ชพ้กัผ่อน - ทาํธุระส่วนตวั      
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ขอ้ 
 

รายการทีป่ระเมนิ 
 

ระดบัคุณภาพ 

มา
กท

ีส่ดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

 น้อ
ยท

ีส่ดุ
 

 

 5 4  3  2  1  

2. ภาคจติภาวนา      
 2.1  การสวดมนตท์ําวตัรเชา้-เยน็      

2.2  การฝึกนัง่สมาธ ิ      
2.3  การเดนิจงกรม      

3. ภาควชิาการ      
 3.1 วชิาพุทธธรรม      

3.2  วชิาพุทธประวตั ิ         
3.3  วชิาพุทธศาสนพธิ ี         
3.4  วชิาธรรมะ,การบรหิารจติ      

4. กจิกรรมพเิศษ      
 4.1  กตญัํรูาํลกึ "บชูาพระคุณแม"่      

4.2  พุทธบุตรอยากรู ้      
4.3  นนัทนาการ      

5. ระยะเวลาในการจดักจิกรรมแต่ละประเภท           
 5.1  การบรรยายตามฐานต่างๆ      

5.2  การอบรมภาวนาจติ      
5.3  กตญัํรูาํลกึ      
5.4  ทอดผา้ป่ากเิลส      

6.  รปูแบบการดาํเนินการ           
 6.1  พระวทิยากรใหค้วามรูไ้ด ้      

6.2  ระยะเวลาการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม
จรยิธรรม 

     

6.3  ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการอบรม      
6.4  การประยกุตนํ์าไปใชใ้นชวีติประจาํวนั      
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ตอนท่ี 3   ใหน้กัเรยีนเขยีนแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั 
 
พระวทิยากร................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………................
..................................................................................................................................................... 
คร…ู……………………………………………………………………………………….…..……….…
….………………..…..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................    
เพื่อน……………………………………………………………………………………………..………
……….……..........................................................................................….................………..….. 
.................................................................................................................................................... 
สิง่ทีน่กัเรยีนประทบัใจมากทีสุ่ด  
…………………………………………………………………………………………......…….…..….. 
………………………………………………………………………………………......……...…...…… 
..................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะอื่นๆ   
…………………………………………………………………....................................................……
……………………………………………………………………………………....………………....…
.……………………………………………………..………………………………......……………..…. 
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กิจกรรม “พ่ีชวนน้องอ่าน” 
 

1. สาระส าคญั 
 กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ําหนดใหปี้พุทธศกัราช 2546 เป็นปีแห่งการส่งเสรมิการอ่านและ
การเรยีนรู ้เพื่อรณรงคใ์หทุ้กเหน็ความสําคญัของการอ่าน โดยกําหนดใหม้กีารปฏริปูการเรยีนรู ้โดย
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สถานศกึษาจงึเป็นแหล่งสาํคญัในการดําเนินการใหพ้ระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 บรรลุผลตามเจตนารมณ์ 
 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มหีลกัสตูรทีบ่รูณาการระหว่างหลกัสตูรของกระทรวง 
ศกึษาธกิารและหลกัสตูรนานาชาต ิใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษควบคู่กนัไป ตัง้แต่ระดบัอนุบาล
เพื่อพฒันาเดก็ไทยใหม้ทีกัษะและความรูภ้าษาองักฤษเทยีบเท่าภาษาไทยทีเ่ป็นภาษาประจาํชาติ 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทางโรงเรยีนสาธติฯ จงึไดจ้ดักจิกรรม“พีช่วนน้องอ่าน” ขึน้ในชัว่โมงกจิกรรม
ลกูเสอื-เนตรนาร ีทุกสปัดาห ์ซึง่บรูณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ
เล่านิทานเชดิหุ่น ทัง้ทกัษะการฟงั พดู อ่าน และเขยีน โดยจดักจิกรรมรว่มกบัน้องอนุบาล และ
ประถมศกึษาดว้ยความสมคัรใจ เป็นการทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวมและกระตุน้ใหน้กัเรยีนมนีิสยัรกั
การอ่านและเป็นการฝึกความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในการทํางานรว่มกนั ฝึกการแกป้ญัหาและ
ช่วยเหลอืกนั ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคร ูพี ่เพื่อนและน้องจากการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการอ่านของตนเองดขีึน้  
          2. เพื่อใหน้กัเรยีนเกดินิสยัรกัการอ่าน และแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพิม่เตมิ             
 3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ียอมรบัและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
          4. เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างครกูบันักเรยีน ระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเองและ
ระหว่างพีก่บัน้องจากการเขา้รว่มกจิกรรม               
 5. เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ในการทาํงานรว่มกนั รูจ้กัแก้ปญัหาและช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนั 
 6. เพื่อใหน้กัเรยีนมปีระสบการณ์ กลา้แสดงออก รูจ้กัสรา้งสรรคจ์นิตนาการและใชเ้วลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน์ 
3.  เป้าหมาย    
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 50 คน 
4. การจดักิจกรรม 

1. เตรยีมงาน/การวางแผนจดักจิกรรม 
1.1 ศกึษาขอ้มลูและประสานงานกบัครแูผนกอนุบาล 3 และครแูผนกประถม 1-3 
1.2 นําเสนอกจิกรรมผูบ้รหิารเพื่อใหอ้นุมตั ิ
1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการและประชุมวางแผนงาน 
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           2. ประชาสมัพนัธข์่าวสารกจิกรรม 
                    2.1 ครทูีป่รกึษากจิกรรมใหก้ารสนบัสนุน ใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนในโรงเรยีนของตน 
เพื่อนําไปสู่การพฒันาตวันกัเรยีน 
                    2.2 เลอืกกลุ่มเป้าหมายทีต่รงตามจดุประสงคข์องกลุ่ม 
                    2.3 กําหนดวนัและรปูแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมในแต่ละกจิกรรม  

          2.4 ประชุมกลุ่มทาํงานเพื่อรบัทราบรปูแบบกจิกรรม พรอ้มซกัซอ้มและแบ่งงาน 
          2.5 จดักจิกรรมตามทีก่ําหนด 
รปูแบบการจดักิจกรรม 

          1. ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด มคีวามสุข สนุก และรกัการอ่าน โดยจดัในหมวด
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในวชิาลกูเสอื-เนตรนารบีูรณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เพราะ
ลกูเสอืเป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั มนิีสยัช่างสงัเกต ช่างจดจาํ เชื่อฟงั โอบออ้มอาร ีสามารถเป็นผูนํ้าทีด่ไีด ้
และเป็นมติรกบัผูอ้ื่นไดทุ้กเมือ่                 
 2. ใชก้จิกรรมสนัทนาการ การเล่านิทานสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั และสอดแทรกดว้ยการวาดภาพ 
ประกอบนิทาน การเขยีนบรรยายภาพ เล่านิทานเชดิหุ่น เป็นตน้ เพื่อสรา้งปฏภิาณไหวพรบิ การมี
ส่วนรว่มและการแสดงออกทีถู่กตอ้ง   
 4. แบ่งงานนกัเรยีนในแต่ละกลุ่ม ทาํกจิกรรมตามความถนดัและความสามารถ  
 5. เตรยีมซกัซอ้มกจิกรรมกบัครทูีป่รกึษาในแต่ละสปัดาห์ 
 6. ใชเ้ทคนิคการเลอืกสื่อตามวยั เพื่อสรา้งบรรยากาศในการอ่าน เช่น ในระดบัอนุบาลควร
เน้นภาพใหม้ากและเนื้อหาน้อย ในระดบัประถมศกึษาปีที่1-3 ควรเป็นเรือ่งราวทีม่ากขึน้ อาจมี
เนื้อหาบรรจอุยูใ่นตารางสอนนํามาสอดแทรกเพิม่เตมิ           
5. ส่ือ/อปุกรณ์ 
         กระดาษ  ส ี กรรไกร 
6. ระยะเวลา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 
7. สถานท่ีจดักิจกรรม    
 -  แผนกอนุบาล และแผนกประถมศกึษา  
8. การประเมินผล   
 1. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
   - มาตรฐานที1่ (1.4) ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรณุา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่และ

ไมเ่หน็แก่ตวั 
   - มาตรฐานที1่ (1.6) ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
   2. วธิปีระเมนิ 
   -  สอบถามการรว่มกจิกรรม 
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   3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
   -  แบบสอบถามการรว่มกจิกรรม 
   -  แบบประเมนิความพงึพอใจ 
9.  พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
          1. นกัเรยีนอ่านหนงัสอืมากขึน้   
          2. นกัเรยีนเกดินิสยัรกัการอ่าน และแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพิม่เตมิ               

3. นกัเรยีนเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ียอมรบัและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
          4. นกัเรยีนเกดิความสมัพนัธอ์นัดจีากการเขา้ร่วมกจิกรรม   
          5. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ในการทํางานรว่มกนั รูจ้กัการแก้ปญัหาและช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั 
 6. นกัเรยีนกลา้แสดงออก มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์มากขึน้ 
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การจดักิจกรรม “พ่ีชวนน้องอ่าน”    
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

 

 
ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554  
 

สปัดาห์ การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ  
1 ปฐมนิเทศกจิกรรม “พีช่วนน้องอ่าน”    

ผบ.ลกูเสอื- เนตรนาร ี
ชื่อ.......  

2 เลอืกประธานกจิกรรม (ลส./นน.) /ศกึษาขอ้มลูกจิกรรม ชื่อ....... 
3 แบ่งงาน ลส./นน.ในแต่ละกลุ่ม ทาํกจิกรรมตามความถนดั

และความสามารถ (ชัน้อนุบาล 3,ชัน้ประถม 1-3) 
ผบ.ลกูเสอื- เนตรนาร ี 

 

4 นกัเรยีนประชุมวางแผนงานกจิกรรม เสนอครทูีป่รกึษา  ครทูีป่รกึษา/ผูป้ระสานงาน ........... 
5 กําหนดวนัและรปูแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมในแต่ละกจิกรรม 

/ ซกัซอ้มก่อนทุกสปัดาห์ 
ผบ.ลกูเสอื- เนตรนาร ี

.......... 

6 กจิกรรมสนัทนาการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพีก่บัน้อง  ผบ.ลกูเสอื-เนตรนาร ี .........  
7 การเล่านิทานสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั - ครทูีป่รกึษากจิกรรม 

-  ลกูเสอื-เนตรนาร ี
แยกแต่ละกลุ่มกจิกรรม 
-อนุบาล 3   (20 คน) 
-ประถม 1-3 (30 คน) 

8 ใหน้้องวาดภาพประกอบนิทาน 
9 เขยีนบรรยายภาพสัน้ๆ จากการฟงันิทาน  
10 สอนน้องอ่านนิทานเล่มทีช่อบ (1) 
11 สอนน้องอ่านนิทานเล่มทีช่อบ (2) 
12 ใชเ้ทคนิคการเลอืกสื่อตามวยั (ทาํอุปกรณ์) ครทูีป่รกึษากจิกรรม 
13 เล่านิทานพรอ้มเชดิหุ่นมอื (1) 

ลกูเสอื-เนตรนาร ี
 

อนุบาล  
14 เล่านิทานพรอ้มเชดิหุ่นมอื (2) ประถม  
15 กจิกรรมสนัทนาการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพีก่บัน้อง  ประถม 
16 กจิกรรมทายภาพตวัละครในนิทาน อนุบาล  
17 สมาชกิประเมนิผลกจิกรรม“พีช่วนน้องอ่าน”    ผบ.ลกูเสอื- เนตรนาร ี
18 สรปุผลการดาํเนินการจดับอรด์ประชาสมัพนัธ ์ นกัเรยีนประธานกจิกรรม 

 
 *** เนื้อหากจิกรรม สถานที ่และเวลา สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมแลว้แต่ความเหน็
ของผูร้บัผดิชอบกจิกรรม 
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แบบสอบถาม  
กจิกรรม “พีช่วนน้องอ่าน”    ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่........ 

  

 

ตอนท่ี 1  ใหน้กัเรยีนทาํเครื่องหมาย ในช่องทีก่ํากบั 1 2 3 4 หรอื 5 ใหต้รงกบัความรูส้กึ 
ของลกูเสอื-เนตรนารทีีม่ต่ีอการจดักจิกรรม 
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5 4 3 2 1 
ลกัษณะของกจิกรรม 

1. วธิปีฏบิตักิจิกรรมเขา้ใจง่ายและสามารถปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง      
2. ระยะเวลาในการทํากจิกรรมเหมาะสม      
3. กจิกรรมสนุก ไมเ่ครยีด      
4. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารทํางานรว่มกนั      
5. กจิกรรมเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน      
6. กจิกรรมช่วยใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก      
7. กจิกรรมช่วยพฒันาทกัษะการอ่านใหก้บันกัเรยีน      
8. กจิกรรมช่วยพฒันาทกัษะการฟงั การพดูใหก้บันกัเรยีน      

วธิกีารดาํเนินกจิกรรม 
9.  มกีารอธบิายและสาธติการทํากจิกรรมชดัเจน      
10. มกีารตรวจสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารทํากจิกรรม      
11. นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการทาํกจิกรรม      
12. นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทํากจิกรรม      
13. การดาํเนินกจิกรรม ชดัเจน ต่อเนื่อง      
14. การจดักลุ่มนกัเรยีนเหมาะสมกบัการทํากจิกรรม      
 

ตอนท่ี 2  ขอ้เสนอแนะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลวดัความพึงพอใจ 
กจิกรรม “ พีช่วนน้องอ่าน”   

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่......    ประจาํปีการศกึษา.........   
..................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 1 ใหน้กัเรยีนทําเครื่องหมายในช่องทีก่ํากบั 1 2 3 4 หรอื 5 ใหต้รงกบัความรูส้กึของ
ลกูเสอื-เนตรนารทีีม่ต่ีอการจดักจิกรรม 
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รายการประเมนิ 
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5 4 3 2 1 
                                  1. ดา้นการจดักจิกรรม 
1. สถานที ่ใชใ้นการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม       
2. การจดักจิกรรมทุกกจิกรรม มคีวามเหมาะสม       
3. ความประทบัใจครทูีป่รกึษาทุกกจิกรรม      
4. ความประทบัใจในการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวม       
                                   2. ดา้นการทํางานรว่มมอื 
5. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูท้กัษะต่างๆ ในการทํางานกลุ่ม      
6. เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํงานร่วมกบัเพื่อนอย่างมคีวามสขุ      
7. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่      
8. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ใีนการทาํงาน      
                                  3. ดา้นคุณค่าในตนเองและมัน่ใจในตนเอง 
9. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก      
10. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนภูมใิจและยอมรบัใน

ความสามารถของตนเองอย่างเตม็ที ่ 
     

11.  กจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดนํ้าประสบการณ์ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้      
12. เป็นกจิกรรมทีฝึ่กการเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี       
13. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในตนเองได ้      
14. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนมัน่ใจทีจ่ะแสดงความสามารถได ้      
15. ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความสมัพนัธอ์นัดจีากการเขา้ร่วมกจิกรรม        
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ตอนท่ี 2   ขอ้เสนอแนะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................   
   
                                                       ลงชื่อ............................................ผูป้ระเมนิ 
                                                             (...........................................) 

                                        ......./......./....... 
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 กิจกรรม  School Mini Cooking Contest Road Show 
  

1. สาระส าคญั 
 การเรยีนการสอนในวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย ีมแีผนการจดัการเรยีนรูห้ลายดา้น 
เช่น ดา้นความสมัพนัธข์องสมาชกิในบา้น ผา้และเครือ่งแต่งกาย งานช่าง งานประดษิฐ ์งานเกษตร    
แผนการจดัการเรยีนรูด้า้นอาหารและโภชนาการกเ็ป็นอกีดา้นหนึ่งทีม่คีวามสาํคญัมาก 
 กจิกรรม “School Mini Cooking Contest Road Show” จงึเป็นกจิกรรมบรูณาการระหว่าง
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยกีบัวชิาลกูเสอื-เนตรนาร ีระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เพื่อคน้หา
ตวัแทนนกัเรยีนเขา้รว่มประกวดในโครงการ “Heinz Junior Chef” ประจาํทุกปี และเพื่อฝึกนกัเรยีน
ใหม้กีระบวนการทํางาน และการทาํงานเป็นกลุ่ม ใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ มทีกัษะดา้นการประกอบ
อาหาร ซึง่นกัเรยีนสามารถฝึกฝน เรยีนรู ้และปฏบิตัติามขัน้ตอนของการทาํอาหารตามหลกั
โภชนาการ นําความรูท้ีไ่ดร้บัไปเชื่อมโยงใชใ้นกจิกรรมอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอืและประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัได ้  
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัการของลกูเสอื โดยการทํางานเป็นกลุ่ม  
 2. เพื่อคน้หาตวัแทนเขา้รว่มประกวดในโครงการ “Heinz Junior Chef”   
 3. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้เีวทแีสดงความสามารถและฝึกทกัษะดา้นศลิปะ 
การปรงุอาหาร 
 4. เพื่อใหน้กัเรยีนประยกุตใ์ชท้กัษะการทําอาหารในกจิกรรมอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอื  
3. เป้าหมาย 

  นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ทีส่นใจเขา้รว่มในกจิกรรม จาํนวน 24 คน  

4. การจดักิจกรรม 
 1. ประกาศรบัสมคัร จาํนวน 24 คน 

  2. ฝึกซอ้มการทําอาหาร แบ่งกลุ่มละ 6 คน ในวชิาลกูเสอื-เนตรนาร ี
  3. คดัเลอืกตวัแทนทาํอาหาร 
  4. แขง่ขนัหาตวัแทนนกัเรยีน 
            ประเภทการประกวด 

 “Heinz Junior Chef” ประเภททมีมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวนทีร่บัสมคัร 24 คน 
       รางวลัผูช้นะเลิศ 

 1. โล่รางวลัพระราชทานจากพระองคเ์จา้โสมสวลฯี  
 2. ทุนการศกึษา   
3. ประกาศนียบตัร  
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             เกณฑก์ารตดัสิน 

    โดยการใหค้ะแนน รวม 100 คะแนน แบ่งเป็น 4 หมวด ดงันี้  

  1. กลิน่ เนื้อสมัผสัและรสชาตขิองอาหาร  25  คะแนน 

  2. เทคนิคและขัน้ตอนของความยากในการปรงุ 25  คะแนน 

  3. ความคดิสรา้งสรรคใ์นการนําเสนอผลงาน 25  คะแนน 

  4. ความสะอาดและบุคลกิในการปรุง  25  คะแนน 
5. ส่ือ/อปุกรณ์ 
  1. วสัดุทีใ่ชใ้นการประกอบอาหาร 
           2. วสัดุทีใ่ชใ้นการประดษิฐ ์ตกแต่ง 
           3. เอกสารประกอบการเรยีน 
6. ระยะเวลา  กรกฎาคม - กนัยายน    
7. สถานท่ีจดักิจกรรม หอ้งคหกรรม โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  
8. การประเมินผล 
 1. ตวับ่งชีค้วามสําเรจ็ 

  -  มาตรฐานที ่7 (7.1), (7.2), (7.3)  
 2. วธิปีระเมนิ 
  -  ประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิ 
  -  แบบประเมนิพฤตกิรรม 
  - แบบประเมนิกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 1. นกัเรยีนมทีกัษะและมใีจรกัดา้นการประกอบ  
 2. นกัเรยีนปฏบิตัติามกระบวนการทาํงานกลุ่มจากการเรยีนวชิาลกูเสอื-เนตรนารมีา 
บรูณาการใชใ้นกจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอืและใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 
 3. ไดต้วัแทนนกัเรยีนเขา้รว่มประกวดในโครงการ “Heinz Junior Chef”   
 4. นกัเรยีนไดแ้สดงความสามารถและฝึกทกัษะดา้นศลิปะการปรงุอาหาร    
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แบบประเมินพฤติกรรม 
กจิกรรม “School Mini Cooking Contest Road Show” 

 
การประเมนิครัง้ที.่...........        วนัที.่...........................................................................................       
กลุ่มสาระ..................................กลุ่มที.่..............................ชัน้...................................................... 
สมาชกิในกลุ่ม   1...............................................................4....................................................... 
  2................................................................5...................................................... 
  3................................................................6...................................................... 
 

ค าช้ีแจง  ทําเครือ่งหมาย ในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมการทํากจิกรรมกลุ่มของนักเรยีน 

ขอ้ รายการประเมนิพฤตกิรรม 
คุณภาพการปฏบิตั ิ  

รวม 4 3 2 1 
1. การมสี่วนรว่มในการวางแผน       
2. การแบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      
3. การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      
4. การรว่มกนัแก้ปญัหา      
5. มคีวามสามคัคใีนการทาํกจิกรรมกลุ่ม      
6. การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กต้อง      
7. ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ําหนดให ้      
8. มทีกัษะในดา้นการปรุงอาหาร      
9. การเกบ็ทาํความสะอาดอุปกรณ์เรยีบรอ้ย      
10. แสดงความสามารถและฝึกทกัษะดา้นศลิปะการปรงุอาหาร      

 
       ระดบัคณุภาพ                                                                              
4 คะแนน  หมายถงึ  ดเียีย่ม                                                 
3 คะแนน  หมายถงึ  ด ี                                                       
2 คะแนน  หมายถงึ  พอใช ้                                                  
1 คะแนน  หมายถงึ  ปรบัปรงุ                                                
 

       ลงชื่อ ..............................................ผูป้ระเมนิ 
(.............................................) 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
กจิกรรม “School Mini Cooking Contest Road Show” 

  

กลุ่มสาระ............................................                                       วนัที.่.... /................. /........ 
..................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ป้ระเมนิทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างทีเ่ป็นความจรงิทีสุ่ด เพื่อใชข้อ้มลู 
                  ในการปรบัปรงุการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป  
 

ข้อมลูทัว่ไป 

                        นกัเรยีน                                       คร/ูผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
        

ความคิดเหน็การจดักิจกรรม 

 
ที ่

 
รายการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5  4  3 2  1  
1. การประชุมวางแผนงาน      

2. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการประกอบกจิกรรม      

4. ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํกจิกรรม      

5. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดนํ้าประสบการณ์และ
กระบวนการวชิาลกูเสอืไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 

     

6. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง      

7. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข      

8. การบูรณาการสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร      

9. กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      

10. การจดักจิกรรมโดยภาพรวม      
 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................    
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
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 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน / กจิกรรมชุมนุม  2554    

 

 

 กิจกรรมชมุนุมกิจกรรมชมุนุม                                                                                                  

ช่ือชมุนุมช่ือชมุนุม............................................................................ 
 

ครท่ีูปรึกษา ครท่ีูปรึกษา 11....................................................................................................................................  
              22.................................................................................. ..................................................  
ประธานชุมนุมประธานชุมนุม............................................................................................ชัน้มชัน้ม...../........./....
กิจกรรมกิจกรรมชุมนุมด้าน ชุมนุมด้าน ..............................................................................................................  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25542554  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต  

จงัหวดัปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี  

      สานต่อชมุนุมเก่าสานต่อชมุนุมเก่า  
                        จดัตัง้ชมุนุมใหม่จดัตัง้ชมุนุมใหม่  
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ค าแนะน าการใช้คู่มือกิจกรรมชมุนุม 
 
วตัถปุระสงค ์ 
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน: กจิกรรมชุมนุม/ชมรม ชุดนี้จดัทําขึน้เพื่อส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน 
ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจโดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 
สามารถวเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิและปรบัปรุงการทาํงาน เน้นการทํางานรว่มกนั
เป็นกลุ่ม เป็นกจิกรรมทีส่ถานศกึษากําหนดขึน้ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของ
ผูเ้รยีนและบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ ใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   
 
รปูแบบการน าเสนอ 
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน: กจิกรรมชุมนุม/ชมรม ชุดนี้ ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์
แนวการจดักจิกรรม ตวัอยา่งการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และวธิกีารวดัผลประเมนิผลกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํ ผูจ้ดัทาํไดนํ้าเสนอไว ้5 กจิกรรม 
ประกอบดว้ย 1) กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง 2) กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 3) กจิกรรมโยคะพา
เพลนิ 4) กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี และ 5) กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
 
ขัน้ตอนการจดัระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมชุมนุม) 
 1. วิเคราะห์ระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
    1.1 ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุมทุกคนศกึษาแนวทางการจดักจิกรรมจากคู่มอืการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
    1.2 ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม วเิคราะหม์าตรฐาน/ตวับ่งชีข้องกจิกรรมนกัเรยีน  
แต่ละชุมนุม ตามแบบบนัทกึวเิคราะหม์าตรฐาน/ตวับ่งชีก้จิกรรมนกัเรยีน 
 2. หวัหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ข้อมูลและช้ีแจงแนวทางการจดัตัง้กิจกรรม 
    2.1 ครจูดัทําชีแ้จงแนวทางการจดัตัง้กจิกรรมและวตัถุประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีน 

    2.2 ผูเ้รยีนศกึษารายละเอยีดขอ้มลูและแนวทางการจดัตัง้กจิกรรม 
 3. จดัตัง้กลุ่มกิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียน  
  3.1 สาํรวจความตอ้งการของผูเ้รยีนในการเขา้รว่มกจิกรรมชุมนุมจากแบบสาํรวจ  
  3.2 ผูเ้รยีนสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมตามความตอ้งการ ตามใบสมคัรและนําส่งทีค่รทูี่
ปรกึษากจิกรรมชุมนุม 
  3.3 โรงเรยีนประกาศคําสัง่จดัตัง้กลุ่มกจิกรรมและครทูีป่รกึษากจิกรรม 
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  4. วางแผนการจดักิจกรรม 
  ผูเ้รยีนรว่มกนัวางแผนการจดักจิกรรมรว่มกบัครทูีป่รกึษา โดยดาํเนินการ ดงันี้ 
  4.1 เลอืกตัง้ประธานและคณะกรรมการดําเนินกจิกรรม 
  4.2 กําหนดกจิกรรมทีจ่ะดาํเนินการ 
  4.3 กําหนดปฏทินิการปฏบิตังิาน 
  4.4 กําหนดกรอบการวดัและประเมนิผล 
 กจิกรรมชุมนุมทุกชุมนุมตอ้งดาํเนินการตามขอ้ 4 พรอ้มทัง้บนัทกึตามแบบบนัทกึ และ
ประธานกจิกรรมชุมนุมนําแบบบนัทกึส่งทีห่วัหน้างานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 5. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
  5.1 นกัเรยีนดาํเนินกจิกรรมตามแผนทีก่ําหนดไว ้โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษา ประธาน
กจิกรรมชุมนุมเป็นผูบ้นัทกึกจิกรรมเขา้รว่มกจิกรรม และการปฏบิตักิจิกรรมรายชัว่โมงตามแบบ
บนัทกึทีก่ําหนดให ้
   5.2 นกัเรยีนประเมนิผลตนเองในการดาํเนินกจิกรรมตามแบบประเมนิตนเอง 
   5.3 นกัเรยีนปรบัปรงุ พฒันา การจดักจิกรรมตามผลการประเมนิ 
 6. ประเมินผล / ปรบัปรงุ 
  คณะกรรมการรว่มกนัประเมนิผลตามแบบประเมนิทีก่ําหนดไว ้ถา้การประเมนิผลไม่
เป็นไปตามแผนทีก่ําหนดไว ้ใหก้ลบัไปทบทวนใหม่ 
 7. สรปุและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
  ทุกกจิกรรมสรปุผลการการดาํเนินกจิกรรม รายงานผลตามสรุปผลการปฏบิตังิานให้
หวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทราบตามลาํดบัขัน้ต่อไป 
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กิจกรรมชมุนุม/ชมรม 

 

 การจดัทําคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (กจิกรรมชุมนุม ชมรม)ตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ความหมายของคาํทีใ่ชใ้นคู่มอืใหต้รงกนั  ผูจ้ดัทําจงึนิยามความหมายของคาํศพัทไ์ว ้ดงันี้ 

 1. หลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หมายถงึ หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  
2551 ซึง่เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีป่ระกอบดว้ย รายละเอยีดเกีย่วกบัการกําหนดวสิยัทศัน์ หลกัการ 
จดุหมาย สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัชัน้ปี
ช่วงชัน้ การวดัผลประเมนิผลและกําหนดมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ซึง่เป็นเป้าหมาย
สาํคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในดา้นความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตั ิรวมทัง้คุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
 2. กิจกรรมชุมนุม หมายถงึ กจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบั
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง ตัง้แต่การศกึษา
วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิและปรบัปรุงการทํางาน เน้นการทํางานรว่มกนัเป็นกลุ่ม 
เป็นกจิกรรมทีส่ถานศกึษากําหนดขึน้ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีนและ
บรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ จดัอยูใ่นรปูแบบของกจิกรรม โดยกําหนดไวเ้ป็นตวัอยา่ง  
5 กจิกรรม ดงันี้ 
  2.1 กิจกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ตามความสนใจของผูเ้รยีนใน
กลุ่มกจิกรรมนกัเรยีน คาบชมรม สปัดาหล์ะครัง้ โดยจดัรว่มกบัครบูรรณารกัษ์ เพื่อส่งเสรมิใหผู้ร้ว่ม
กจิกรรม มนิีสยัรกัการอ่าน ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เป็น
การกระตุน้ใหส้มาชกิไดต้ระหนกัถงึความสําคญัของการอ่านมากขึน้ 
   2.2 กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสาธิต เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อเพิม่พูนและส่งเสรมิให้

เยาวชนไดป้ระพฤตตินในทางทีถู่กตอ้งตามลกัษณะเยาวชนคนด ี10 ขอ้ คอื 1) รกัษาความสะอาด
รา่งกาย บา้นเรอืนและชุมชน 2) มจีติสํานึกและรว่มกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 3) มวีถิชีวีติประชา ธปิไตย 
4) เป็นผูป้ระหยดั ออมและนิยมไทย 5) ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา 6) เป็นผูม้มีารยาทแบบไทย 7) มี
วนิยัจราจร 8) เขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อนหลงัในการเขา้รบับรกิาร 9) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของ
สถานศกึษา และ10) ไมข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิ ควบคู่กบัการพฒันาการเรยีนการสอน สรา้งเสรมิ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัใหไ้ดร้บัความรูค้วบคู่กบั
คุณธรรม สามารถมคีวามเป็นอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
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                  2.3 กิจกรรมโยคะพาเพลิน เป็นกจิกรรมชมรมทีพ่ฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบั                 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัดิว้ยตนเอง เป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพบุคลกิภาพทางดา้นรา่งกายและจติใจ เน้นความสนุกสนาน ความสงบ (สมาธ)ิ ความสบาย 
 (ผ่อนคลาย) และเสรมิวธิกีารหายใจ (ปราณ) แบบง่ายๆ โดยผูส้อนเป็นผูก้ําหนดจุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้และอุปกรณ์การฝึก การวดัและการประเมนิผล 
    2.4 กิจกรรมโลกกว้างทางอาชีพ เป็นกจิกรรมชมรมทีส่่งเสรมิอาชพีแก่นกัเรยีนตาม
ความถนดัและความสนใจ เน้นการบูรณาการในกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลย ีเป็นการฝึกทกัษะ
งานอาชพีใหน้กัเรยีน สามารถสรา้งรายไดร้ะหว่างเรยีน และมนีิสยัรกัการทํางาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีใ่หส้ถานศกึษาจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 
  2.5 กิจกรรมยวุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เน้นใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึหวงแหนและมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดย
กจิกรรมหลกัเป็นการเรยีนรูเ้รือ่ง การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และรว่มกนัปลกูตน้กลา้ปา่ชายเลน โดย
บรูณาการกบักลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพื่อใหน้ักเรยีนเหน็คุณค่าและประโยชน์ของการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและเกดิความภาคภูมใิจในผลงานทีไ่ดท้าํรว่มกนั 
 3. การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ กจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัทําขึน้เพื่อเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วุฒภิาวะของผูเ้รยีน ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และเหน็คุณค่าของการทํากจิกรรม   
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     กิจกรรมชมุนุม 
 

  
 

วตัถุประสงคข์องกจิกรรมชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ 6 แนวการจดักจิกรรมชุมนุม  
 

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2552). หน้า 51 
  
 กจิกรรมชุมนุมเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนรวมกลุ่มกนัจดัขึน้ตามความสามารถ ความถนดั และ
ความสนใจของผูเ้รยีน เพื่อเตมิเตม็ความรู ้ความชํานาญ ประสบการณ์ ทกัษะ เจตคตเิพื่อพฒันา
ตนเองตามศกัยภาพ 
 

หลกัการ 
 กจิกรรมชุมนุม (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 51-53) มหีลกัการทีส่าํคญั ดงันี้ 

1. เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคแ์ละออกแบบกจิกรรมของผูเ้รยีนตามความสมคัรใจ 
2. เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนรว่มกนัทาํงานเป็นทมี ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัทาํและช่วยกนัแกป้ญัหา 
3. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 
4. เป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยัและวุฒภิาวะของผูเ้รยีน รวมทัง้บรบิทของสถานศกึษา  

สมรรถนะสําคญั 
5  ประการ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
8  ประการ 

กจิกรรมทีจ่ดั 
ตามความสนใจ 
ของผูเ้รยีน 

กจิกรรมทีจ่ดัได ้
ทัง้ในและนอก
สถานศกึษา 

กจิกรรมทีจ่ดัเสรมิ
หลกัสตูรสถานศกึษา 
ในดา้นความรูแ้ละ 
ทกัษะปฏบิตัขิอง 
ผูเ้รยีน 

กจิกรรมทีจ่ดัตาม 
ความสนใจของ
ผูเ้รยีน 

 
 

 
กิจกรรมชุมนุม 

การจดักิจกรรมชุมนุม 
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วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมตามความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการของ ตน 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความรู ้ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ใหเ้กดิ
ประสบการณ์ทัง้ทางวชิาการและวชิาชพีตามศกัยภาพ 

3. เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. เพื่อใหผู้เ้รยีนทํางานรว่มกบัผูอ้ื่นไดต้ามวถิปีระชาธปิไตย 
5. เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ขอบข่าย 
 กจิกรรมชุมนุม มขีอบข่ายดงันี้ 

1.  เป็นกจิกรรมจดัตามความสนใจของผูเ้รยีน 
2.  เป็นกจิกรรมทีจ่ดัเสรมิหลกัสตูรสถานศกึษาในดา้นความรูแ้ละทกัษะปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 
3.  สามารถจดัไดท้ัง้ในและนอกสถานศกึษาและทัง้ในเวลาและนอกเวลาเรยีน 

แนวการจดักิจกรรมชุมนุม 
1. สถานศกึษาสามารถบรหิารการจดัการใหผู้เ้รยีนดําเนินกจิกรรมไดห้ลากหลายทัง้รปูแบบ

ภายในหรอืภายนอกหอ้งเรยีน 
2. ระยะเวลาการจดักจิกรรม ภาคเรยีนละ 20 ชัว่โมง 
3. การจดัตัง้ชุมนุม แบ่งเป็น 3 กรณ ีดงันี้ 

3.1 โรงเรยีนจดัตัง้ให้ 
3.2 นกัเรยีนรวมกลุ่มจดัตัง้ตามความถนดัและความสนใจ 
3.3 เชญิวทิยากรภูมปิญัาทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม 

4. ในชุมนุมแต่ละชุมนุมมคีรทูีป่รกึษาอยา่งน้อย 1 คน ในอตัราส่วนครตู่อนกัเรยีน1 ต่อ   
25–30 หรอือยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศกึษา 

5. การจดัตัง้ชุมนุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติว่าดว้ย
การจดักจิกรรมชุมนุมตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

6. แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเผยแพรผ่ลงานของชุมนุมสู่สาธารณชน ปีละ 1 ครัง้ ทัง้ในและ
นอกสถานศกึษา 

7. มกีารจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้  
8. ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุมประเมนิผล ตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลกจิกรรมชุมนุม 

เง่ือนไข 
1.  การจดักจิกรรมชุมนุม ในแต่ละระดบัชัน้ สถานศกึษาจดัใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งของ

หลกัสตูรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 
2. สมาชกิของชุมนุม ตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม รว่มปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงานชิน้งาน

คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษากําหนด 
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3.  สถานศกึษามรีะบบการกํากบัตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงานของชุมนุมอย่างต่อเนื่อง 
การประเมินผล 
 การประเมนิผลกจิกรรมชุมนุม  เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพฒันาการดา้น
ต่างๆ  ซึง่นอกจากพจิารณาความรูต้ามทฤษฎแีลว้ ยงัต้องพจิารณาดา้นความประพฤต ิพฤตกิรรม
การเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่น้นทกัษะและการปฏบิตัต่ิางๆ ดว้ยวธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย และการ
ประเมนิตามสภาพจรงิ โดยกําหนดเกณฑก์ารประเมนิเป็น “ผ่าน” และ “ไมผ่่าน” 
เกณฑก์ารประเมิน 

1.  ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 80 
2.  ผูเ้รยีนรว่มปฏบิตักิจิกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
3.  ผูเ้รยีนมผีลงาน/ชิน้งานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
4.  ผูเ้รยีนผ่านคุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 

เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมิน 
ผ่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑป์ฏบิตักิจิกรรม และมผีลงาน/ 

    ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 
         ไมผ่่าน   หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑไ์มผ่่านการปฏบิตัิ

กจิกรรมหรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ี่
สถานศกึษากําหนด 

 
การจดักิจกรรมชุมนุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต 
 กจิกรรมชุมนุม หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาตามความถนดั ความสนใจ และความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัพระราช 
บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 มาตรา24 ทีร่ะบุว่า  
“... จดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการ  
ประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกป้ญัหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนรูไ้ดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนัส่งเสรมิ 
สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทัง้จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กสถานการณ์....” 
(คู่มอืการประเมนิคุณภาพรอบสาม (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบั
สถานศกึษา พ.ศ. 2554: 7) 
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หลกัการจดักิจกรรม 
 การจดักจิกรรมชุมนุม มหีลกัการทีส่ําคญัคอื 
      1. เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความสมคัรใจของผูเ้รยีน โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษา 
      2. เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนช่วยกนัคดิ ช่วยกนัทํา และช่วยกนัแกป้ญัหา 
      3. เป็นกจิกรรมทีพ่ฒันาผูเ้รยีนตามสาระทีก่ําหนดนอกเหนือจากการเรยีนการสอน 
      4. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 
      5. เป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษาหรอืทอ้งถิน่ 
วตัถปุระสงค ์
 การจดักจิกรรมชุมนุม โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ มวีตัถุประสงค ์5 ประการ คอื 
      1. พฒันาความรู ้ความสามารถ ดา้นการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อใหเ้กดิทกัษะ 
ประสบการณ์ ทัง้วชิาการและวชิาชพีตามศกัยภาพ 
             พฤติกรรมและตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
  1.1 มกีารจดัทําโครงงาน/ ผลงาน/ชิน้งาน 
  1.2 เกดิทกัษะการคดิ การตดัสนิใจ และการแกป้ญัหา 
  1.3 มทีกัษะการวางแผนและการจดัการ 
  1.4 รูเ้ขา้ใจความสนใจความถนดัและศกัยภาพของตน 
  1.5 ใชภ้าษาในการสื่อสารไดถู้กตอ้ง 
  1.6 มจีนิตนาการความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 
       2. มคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
             พฤติกรรมและตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
  2.1 มกีริยิามารยาททีด่ ี
  2.2 มรีะเบยีบวนิัย 
  2.3 มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
  2.4 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
  2.5 มสีมัมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน 
  2.6 มคีวามสามคัค ี
  2.7 มน้ํีาใจต่อคร ูเพื่อนและผูอ้ื่น 
  2.8 รบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  2.9 ตรงต่อเวลา 
  2.10 อนุรกัษ์ พฒันาและรกัษาสมบตัขิองโรงเรยีน 
 
 
 



 

233 

 
 

            3. มสีุขภาพและบุคลกิภาพทางดา้นรา่งกายและจติใจทีด่ ี
             พฤติกรรมและตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
 3.1 รูจ้กัการรกัษาสุขภาพส่วนตวั 
 3.2 รา่เรงิแจม่ใส มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ 
 3.3 อดทน อดกลัน้ต่อสิง่ยัว่ยุ 
 3.4 มสีมาธต่ิอการทาํงาน 
 3.5 มสีุนทรยีภาพทางอารมณ์ 
          4. ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
             พฤติกรรมและตวัช้ีบ่งความส าเรจ็ 
  4.1 บาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  4.2 ใชเ้วลาทีม่ใีหเ้กดิประโยชน์ 
          5. มมีนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นในระบอบประชาธปิไตย 
             พฤติกรรมและตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
 5.1 มคีวามเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี
 5.2 สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 5.3 เคารพในกฎ กตกิาของกลุ่มและสงัคม 
 5.4 รบัฟงัและเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
เป้าหมาย 
 1. ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาความรูแ้ละทกัษะจนเกดิเป็นโครงงาน ผลงาน ชิน้งานตาม 
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 2. ผูเ้รยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงคเ์ป็นแบบอยา่งแก่ผูอ้ื่นได้ 
 3. ผูเ้รยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติดแีละดํารงชวีติอยา่งมคีวามสุข 
 4. ผูเ้รยีนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 5. ผูเ้รยีนสามารทาํงานและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข  
การบริหารงาน 

 การบรหิารงานการจดักจิกรรมชุมนุม ใหม้ปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายของ
หลกัสตูร มแีนวทางการดาํเนินงานดงันี้ 
 1. ประเภทของกิจกรรมชุมนุม 
 การจดัการกจิกรรมชุมนุมของโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ไดแ้บ่งออกเป็น  
5 ประเภท ดงันี้ 
 ก. กจิกรรมชุมนุมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรมและความเป็นไทย เพื่อให้
สมาชกิเกดิความภมูใิจในความเป็นไทยอนัมชีาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ตระหนกัถงึความสาํคญั 
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และความเป็นมาของชาตไิทย และมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิมี
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์  

 ข. กจิกรรมชุมนุมส่งเสรมิสุขภาพ บุคลกิภาพทางดา้นร่างกายและจติใจทีด่มีุง่สรา้งเสรมิ
นิสยัการทําประโยชน์เพื่อสงัคม รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง ปลกูฝงัคุณลกัษณะทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการทํา
ประโยชน์เพื่อสงัคม และสามารถนําไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัได ้  

  ค. กจิกรรมชุมนุมส่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกั 
ถงึการอนุรกัษ์และสิง่แวดลอ้มโลก รูจ้กัแลกเปลีย่นและเสรมิสรา้งความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ใน
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การช่วยเหลอืหรอืใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมขององคก์รภายในและ
ภายนอกโรงเรยีนทางดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ง. กจิกรรมชุมนุมส่งเสรมิการพฒันาสงัคม ความมมีนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นเพื่อใหน้กัเรยีนมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมจีติสาธารณะ ความเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ีรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นในระบอบประชาธปิไตยไดอ้ยา่งมคีวามสุข   

 จ. กจิกรรมชุมนุมส่งเสรมิการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาสงัคมและจติใจ เป็น
กจิกรรมทีมุ่ง่สรา้งเสรมิการประกอบอาชพี ส่งเสรมิประสบการณ์การใชเ้วลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม   
 2. หลกัเกณฑก์ารจดัตัง้ชุมนุม 
  โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ไดจ้ดักจิกรรมชุมนุมในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ โดยจดัอย่างหลากหลาย เพื่อสนองความสนใจ ความถนดั เหมาะสมกบัวยัและวุฒภิาวะของ
นกัเรยีน ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่1-3 ไดเ้ลอืกกจิกรรมตามความถนดัและความสนใจโดยเลอืก
กจิกรรมตามทีโ่รงเรยีนไดจ้ดัไวใ้ห ้หรอืหากนกัเรยีนมคีวามสนใจตรงกนัรวมกลุ่มกนั สามารถเสนอ
จดัตัง้ชุมนุมตามระเบยีบการจดัตัง้ชุมนุมของโรงเรยีน โดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 
    2.1 คร ูหรอืนกัเรยีน ทีม่คีวามประสงคจ์ดัตัง้ชุมนุม เขยีนโครงการเสนอต่อหวัหน้า
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อพจิารณา  
    2.2 กจิกรรมชุมนุมทีข่ออนุญาตจดัตัง้นัน้ ตอ้งมคีรทูีป่รกึษาชุมนุมอย่างน้อย 1 คน แต่
ไมเ่กนิ 3 คน  
    2.3 ขนาดของชุมนุม ประกอบดว้ยสมาชกิในอตัราส่วนนกัเรยีนต่อครทูีป่รกึษา 25: 1 
(ยดืหยุ่นไดท้ีอ่ตัรา 20–30: 1) 
               3. หน้าท่ีของครท่ีูปรึกษาชุมนุม  
 ครทูุกคนตอ้งเป็นครทูีป่รกึษาชุมนุมตามคําขอของผูเ้รยีน หรอืตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 
ซึง่จะตอ้งมบีทบาทดงัต่อไปนี้ 
     3.1 ปฐมนิเทศ ใหน้กัเรยีนเขา้ใจเป้าหมายและวธิกีารดําเนินการจดักจิกรรมชุมนุม 
     3.2 จดัใหน้กัเรยีนเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินกจิกรรมชุมนุม 
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 3.3 ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิของกจิกรรม รว่มแสดงความคดิเหน็ในการจดัทาํ
แผนงาน/โครงการ และปฏทินิการปฏบิตังิานอยา่งอสิระ 
 3.4 ประสานงานและอํานวยความสะดวกในดา้นทรพัยากรตามความเหมาะสม 
    3.5 ใหค้าํปรกึษา ดแูล ตดิตามการจดักจิกรรมของนกัเรยีนใหเ้ป็นไปตามแผนงานดว้ย
ความเรยีบรอ้ยและปลอดภยั 
    3.6 ประเมนิผลการเขา้รว่ม และการปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
    3.7 สรปุและรายงานผล การจดักจิกรรมต่อหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
การประเมินผล 
 การประเมนิผลการจดักจิกรรมชุมนุม เป็นเงือ่นไขสําคญัประการหนึ่ง สาํหรบัการผ่าน
ช่วงชัน้หรอืจบหลกัสตูร นกัเรยีนตอ้งเขา้รว่มและปฏบิตักิจิกรรมชุมนุม ตลอดจนผ่านการประเมนิ
ตามเกณฑท์ีโ่รงเรยีนกําหนดตามแนวประเมนิดงันี้ 
    1. ประเมนิการรว่มกจิกรรมชุมนุมตามวตัถุประสงคข์องชุมนุม ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย  
ตามสภาพจรงิใหไ้ดผ้ลการประเมนิทีถู่กตอ้งครบถว้น 
    2. ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม และนกัเรยีนจะมบีทบาทในการประเมนิดงันี้ 
        2.1 ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
    1) ตอ้งดแูล และพฒันานกัเรยีนใหเ้กดิคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 
       2) ตอ้งรายงานเวลา และพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัเรยีน 
                     3) ตอ้งศกึษาตดิตาม และพฒันานกัเรยีนในทีก่รณีนกัเรยีนไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 
          2.2 นกัเรยีน 
               1) ปฏบิตักิจิกรรมใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค์ 
                 2) มหีลกัฐานแสดงการเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีน
ทัง้หมดพรอ้มทัง้แสดงผลการปฏบิตักิจิกรรม และพฒันาการดา้นต่างๆ 
                    3) ถา้ไมเ่กดิคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค ์ตอ้งปฏบิตักิจิกรรมเพิม่เตมิตามทีค่รทูี่
ปรกึษากจิกรรมมอบหมาย 
              3. เกณฑก์ารผ่านกจิกรรมชุมนุม 
                  3.1 นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมชุมนุมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมด  
                  3.2 นกัเรยีนผ่านจดุประสงคท์ีส่ําคญัของแต่ละกจิกรรม  
                  3.3 นกัเรยีนตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมนิ จงึไดผ้ลการเรยีน “ผ” ในกจิกรรมชุมนุม 
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ระเบยีบโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ว่าด้วยการจดักิจกรรมชมุนุม 
พ.ศ. 2554 

 

เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และสอดคลอ้งกบั
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีมุ่ง่ส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนตามความถนดั และความสนใจ เพิม่จากกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม จงึไดว้างระเบยีบว่า
ดว้ยการจดักจิกรรมชุมนุมดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ที ่1 ระเบยีบน้ี เรยีกว่า “ระเบยีบโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติว่าดว้ยการจดั
กจิกรรมชุมนุม” 

ขอ้ที ่2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีป่ระกาศใชเ้ป็นตน้ไป 
บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสัง่อื่นใดทีก่ําหนดไวเ้ดมิซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ใหใ้ช้

ระเบยีบน้ีแทน 
ขอ้ที ่3  ในระเบยีบนี้คาํว่า 

 “โรงเรยีน” หมายถงึ    โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ   
 “นกัเรยีน” หมายถงึ   นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ   
 “คร”ู หมายถงึ ผูป้ฏบิตัหิน้าทีผู่ส้อนในโรงเรยีนแห่งมหาวทิยาลยั

รงัสติ    
“ชุมนุม”  หมายถงึ    กจิกรรมชุมนุมหรอืกจิกรรมชุมนุมตามความ

ถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนซึง่จดัขึน้ตาม
ระเบยีบน้ี 

“ครทูีป่รกึษา”   หมายถงึ   ผูท้าํหน้าทีเ่ป็นครทูีป่รกึษาของกจิกรรมชุมนุม 
 “ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน”  หมายถงึ ผูอ้ํานวยการหรอืผูอ้ํานวยการโรงเรยีนสาธติ

แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ                              
 “สมาชกิ” หมายถงึ    นกัเรยีนซึง่สมคัรเป็นสมาชกิชุมนุม 

ขอ้ที ่4  ใหร้องผูอ้ํานวยการกลุ่มบรหิารวชิาการเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 
 

หมวดท่ี 1 
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมชุมนุม 

 ขอ้ที ่5 กจิกรรมชุมนุมทีจ่ดัขึน้ในโรงเรยีนตอ้งมวีตัถุประสงค ์ดงันี้  
        5.1 เพื่อใหส้มาชกิมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์รูจ้กัคน้ควา้และแกป้ญัหาในการ
ทาํงานอย่างมรีะบบ 
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 5.2 เพื่อสมาชกิเป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั 
5.3 เพื่อใหส้มาชกิมคีวามเขา้ใจในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 
5.4   เพื่อใหส้มาชกิมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและรูจ้กัรกัษาสทิธภิายในขอบเขตของกฎหมาย 
5.5   เพื่อใหส้มาชกิไดอ้นุรกัษ์และส่งเสรมิเอกลกัษณ์วฒันธรรมอนัดงีามของชาตไิทย 
5.6 เพื่อใหส้มาชกิเกดิความรกัและความสามคัคใีนหมูค่ณะ 
5.7   เพื่อใหส้มาชกิไดร้บัการพฒันาทางรา่งกาย จติใจ และรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
5.8   เพื่อใหส้มาชกิรูจ้กับาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและสรา้งเสรมิความมัน่คงของชาติ 
5.9 เพื่อใหส้มาชกิเป็นคนดมีคีุณธรรมและจรยิธรรม มุง่ส่งเสรมิความมวีนิยัใน

ตนเองและภาวะผูนํ้า   
5.10 เพื่อใหส้มาชกิพฒันาตนเองตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศกึษาส่งเสรมิ 

ความรูค้วามสามารถพเิศษ ความตอ้งการ ความสนใจและความพรอ้มของสมาชกิ 
 

หมวดท่ี 2 
ประเภทของกิจกรรมชุมนุม 

 ขอ้ที ่6 กจิกรรมชุมนุมม ี2 ประเภท 
6.1 กจิกรรมกลุ่มทกัษะดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ กจิกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ 
6.2 กจิกรรมชุมนุมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ กจิกรรมชุมนุม

อื่นๆ ซึง่มใิช่ชุมนุมในขอ้ 6.1 ตามทีโ่รงเรยีนจดัตัง้ขึน้เป็นกจิกรรมชุมนุมทีน่กัเรยีนขออนุญาต จดัตัง้ 
โดยเลอืกตามความถนดัและความสนใจ เช่น ชุมนุมส่งเสรมิวฒันธรรมไทย ชุมนุมพุทธศาสน์ ชุมนุม
รกัษ์ดนตรไีทย ชุมนุมรกัษ์ภาษา ชุมนุมอ่านสนุกปลุกสมอง ชุมนุมเยาวชนคนดศีรสีาธติ ชุมนุม
ฟุตบอล ชุมนุมส่งเสรมิอาชพี เป็นตน้ 

 

หมวดท่ี 3 
การจดัตัง้กิจกรรมชุมนุม 

 ขอ้ที ่7 หลกัเกณฑก์ารจดัตัง้กจิกรรมชุมนุมในโรงเรยีน 
7.1 กําหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม 
7.2 จะตอ้งเป็นไปเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนกัเรยีนและครู 
7.3 กําหนดเวลาในการจดักจิกรรมใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และ

เป้าหมายของสถานศกึษา 
 7.4จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ ความถนดัและความสามารถของ 
 นกัเรยีนและวฒันธรรมทีด่งีาม 

ขอ้ที ่8  การขออนุญาตจดัตัง้กจิกรรมชุมนุมเลอืก 
 8.1 ใหน้กัเรยีนทีม่คีวามประสงคจ์ดัตัง้กจิกรรมชุมนุม เขยีนโครงการและระเบยีบ 
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ขอ้บงัคบัของกจิกรรมชุมนุม เสนอผูอ้ํานวยการโรงเรยีนเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
8.2 กจิกรรมชุมนุมซึง่ขออนุญาตจดัตัง้นัน้ ตอ้งมคีรทูีป่รกึษาชุมนุมอยา่งน้อย  

1 คน แต่ไมเ่กนิ 3 คน 
8.3 จาํนวนครทูีป่รกึษาต่อสมาชกิของชุมนุมตามขอ้  6.1 และ  6.2  เป็นอตัราส่วน : 25  

  8.4 อตัราส่วนทีน้่อยกว่าหรอืมากกว่า ตามขอ้ 8.3 ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของ
ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน 
 

หมวดท่ี 4 
องคป์ระกอบของกิจกรรมชุมนุม 

 ขอ้ที ่9  กจิกรรมชุมนุมประกอบดว้ย 
9.1 กรรมการทีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
9.2 หวัหน้าครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
9.3 ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
9.4 กรรมการบรหิารกจิกรรมชุมนุม 
9.5 สมาชกิของกจิกรรมชุมนุม 

ขอ้ที ่10  กรรมการทีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม ประกอบดว้ย 
10.1 ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน    เป็นประธานกรรมการ 
10.2 รองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนกลุ่มบรหิารวชิาการ เป็นรองประธานกรรมการ 
10.3 รองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนกลุ่มบรหิารงบประมาณ เป็นกรรมการ 
10.4 รองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนกลุ่มบรหิารงานบุคคล เป็นกรรมการ 
10.5 รองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนกลุ่มบรหิารทัว่ไป  เป็นกรรมการ 
10.6 หวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
10.7 รองหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

ขอ้ที ่11 หน้าทีข่องกรรมการทีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
11.1 สนบัสนุนการดาํเนินงานของกจิกรรมชุมนุม ดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุ

อุปกรณ์และสถานที ่
11.2  เสนอความคดิเหน็เพื่อแกป้ญัหาหรอืปรบัปรงุการดาํเนินงานของกจิกรรมชุมนุม 
11.3 เสนอแนะกจิกรรมชุมนุมใหด้ําเนินการตามนโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ

หลกัสตูรสถานศกึษา 
ขอ้ที ่12 ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 

12.1 ครทูุกคนเป็นครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุมตามขอ้ 6.1 หรอื 6.2 ในกรณทีีม่ ี       
การยกเวน้ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูอ้ํานวยการโรงเรยีน 

12.2  เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถใหค้าํปรกึษาแก่สมาชกิในกจิกรรมชุมนุมของตนได ้
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12.3 ใหผู้อ้ํานวยการโรงเรยีนพจิารณาแต่งตัง้ครทูีป่รกึษากจิกรรมกลุ่มทกัษะดา้น 
วชิาการ 8 กลุ่มสาระและกจิกรรมชุมนุมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนทีน่ักเรยีนตัง้ขึน้
ตามอตัราส่วนจาํนวนครทูีป่รกึษาต่อจาํนวนสมาชกิของกจิกรรมชุมนุม ตามขอ้ 8.3 

ขอ้ที ่13 หวัหน้าครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
13.1 กจิกรรมชุมนุมใดมคีรทูีป่รกึษาชุมนุมมากกว่า 1 คน ใหผู้อ้ํานวยการ        

โรงเรยีนแต่งตัง้ครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุมคนหน่ึงทาํหน้าทีห่วัหน้าครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
13.2 ใหห้วัหน้าครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุมอยูใ่นตําแหน่งไดค้ราวละไมเ่กนิ 1 ปีการศกึษา 

ขอ้ที ่14  หน้าทีข่องครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
14.1 จดัปฐมนิเทศสมาชกิ 
14.2 จดัตัง้กรรมการบรหิารชุมนุมตามระเบยีบน้ี 
14.3 ใหค้าํปรกึษา แนะนําแก่สมาชกิในชุมชนของตน 

 14.4 ดแูลใหก้ารจดักจิกรรมดาํเนินไปตามแผนปฏบิตังิานประจาํสปัดาหต์าม
โครงการทีก่ําหนดให ้

14.5 ประเมนิผลการจดักจิกรรมตามระเบยีบการประเมนิผลของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อใหส้มาชกิของกจิกรรมชุมนุมไดร้บัผลการเรยีน “ผ” หรอื “มผ” ทุกภาค  

14.6 รายงานการประเมนิผลการจดักจิกรรมของชุมนุมภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ภายใน
เวลาทีก่ําหนด 

14.7 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ขอ้ที ่15  หน้าทีแ่ละสทิธขิองสมาชกิกจิกรรมชุมนุม 

15.1 มหีน้าทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทีชุ่มนุมจดัขึน้ 
15.2 มหีน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของชุมนุม 
15.3  มหีน้าทีเ่ขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมประจาํสปัดาหต์ลอดภาคเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 
15.4  มหีน้าทีส่อบใหผ้่านจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีส่าํคญัของแต่ละกจิกรรมทีชุ่มนุมกําหนดไว้ 
15.5 มสีทิธไิดร้บัผลการเรยีน “ผ” คอื  ผ่าน  เมือ่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอ้ 16.3 และ 

ขอ้ 16.4  ไดค้รบถว้น ในกรณทีีส่มาชกิปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอ้ 16.3 และหรอืขอ้ 16.4 ไมค่รบถว้นจะ
ไดร้บัผลการเรยีน “มผ”  คอื ไมผ่่าน 

15.6 มสีทิธเิสนอความคดิเหน็ต่อกรรมการบรหิารชุมนุม 
15.7 มสีทิธไิดร้บัการบรกิารต่างๆ ทีชุ่มนุมจดัใหแ้ก่สมาชกิ 

หมวดท่ี 5 

การประชุมและการจดักิจกรรม 
 ขอ้ที ่16  ใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ โดยมปีระธานกรรมการบรหิารชุมนุม
เป็นประธานในทีป่ระชุม  ในกรณทีีป่ระธานไมอ่ยูใ่หร้องประธานทําหน้าทีแ่ทน 
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 ขอ้ที ่17  การประชุมกรรมการบรหิารชุมนุมและการประชุมสมาชกิจะตอ้งกระทําโดยเปิดเผย 
 ขอ้ที ่18  สมาชกิอาจรอ้งขอใหม้กีารประชุมเป็นกรณพีเิศษได ้โดยมสีมาชกิไม่น้อยกว่า  
1 ใน 3 ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดลงชื่อรอ้งขอต่อประธานกรรมการบรหิารชุมนุมและไดร้บั 
ความเหน็ชอบจากครทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม  
 ขอ้ที ่19  การประชุมทุกครัง้ตอ้งมสีมาชกิเขา้ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชกิทัง้หมด
และมคีรทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุมเขา้รว่มประชุมดว้ยจงึถอืว่าครบองคป์ระชุม 

หมวดท่ี 6 

การยกเลิกกิจกรรมชุมนุม 
 ขอ้ที ่20  กจิกรรมชุมนุมจะยกเลกิไดโ้ดยเหตุดงันี้ 

20.1 ไมม่คีรทูีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
20.2 มสีมาชกิตํ่ากว่าเกณฑท์ีก่ําหนดตามระเบยีบนี้ และผูอ้ํานวยการพจิารณาแลว้

เหน็ว่าควรยกเลกิ 
20.3 ไมด่าํเนินการจดักจิกรรมโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
20.4 ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนมคีาํสัง่ใหย้กเลกิ 

 ขอ้ที ่21 ในกรณีทีโ่รงเรยีนพจิารณาเหน็ว่าการจดักจิกรรมของกจิกรรมชุมนุมใดๆ ไม่
เหมาะสมและอาจจะก่อใหเ้กดิการแตกความสามคัคหีรอือาจนํามาซึง่ความเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของ
โรงเรยีน หรอือาจนํามาซึง่ภยนัตรายต่อความมัน่คงของชาต ิใหผู้ร้กัษาการตามระเบยีบนี้มคีําสัง่
ยกเลกิชุมนุมนัน้ทนัท ี

ขอ้ที ่22  ในการขอเสนอแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบนี้ใหค้รหูรอืหวัหน้าครทูีป่รกึษาชุมนุม เสนอ
ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ที ่23  ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนมอีํานาจแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบน้ีไดต้ามขอ้เสนอของ
กรรมการทีป่รกึษากจิกรรมชุมนุม 
 ขอ้ที ่24  ใหท้รพัยส์นิทัง้ปวงของกจิกรรมชุมนุมทีย่กเลกิตกเป็นสมบตัขิองโรงเรยีน 
                        ประกาศ ณ วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2554 
                                                                                 .................................. 
                                                                         (................................)  
                          ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน  
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ค าช้ีแจงในการเลือกกิจกรรมชมุนุม 
ปีการศึกษา 2554 

******************************* 
 
 การจดักจิกรรมชุมนุม ปีการศกึษา 2554 ขอใหน้กัเรยีนศกึษาขอ้มลูจากเอกสารนี้ให้
เขา้ใจและโปรดปฏบิตัติามขอ้แนะนําต่อไปนี้ 
      1. วนัศกุรท่ี์ 27 พฤษภาคม 2554 คาบกจิกรรมชุมนุม ใหน้กัเรยีนพบอาจารยท์ีป่รกึษา
ประจาํชัน้ ณ หอ้งเรยีน เพื่อรบัเอกสารคําชีแ้จงและรบัใบสมคัรชุมนุม และใหน้กัเรยีนศกึษา
รายละเอยีดจากเอกสารนี้ ถา้ไมเ่ขา้ใจใหส้อบถามอาจารยท์ีป่รกึษาประจาํชัน้หรอืหวัหน้ากจิกรรม
ชุมนุม    
      2. กําหนดวนัรบัสมคัรสมาชกิชุมนุม วนัศกุรท่ี์ 3 มิถนุายน 2554 คาบกจิกรรมชุมนุมที่
อาคารมธัยมศกึษา โดยใหน้ักเรยีนเขา้แถวหน้าอาคาร แลว้เรยีกนกัเรยีนเขา้ในอาคารทลีะชุมนุม 
จากนัน้ใหน้กัเรยีนไปพบอาจารยท์ีป่รกึษาชุมนุมตามสถานทีไ่ดก้ําหนดของแต่ละชุมนุม เพื่อรบัการ
ปฐมนิเทศจากอาจารยท์ีป่รกึษาชุมนุมต่อไป 
     3. นกัเรยีนทุกคนตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิชุมนุม 1 ชุมนุม ตลอดปีการศกึษา ถา้ไมส่มคัร
เป็นสมาชกิชุมนุมใด ชุมนุมหนึ่งจะมผีลการเรยีน "มผ" ซึง่จะมผีลใหไ้ม่จบหลกัสตูรการศกึษา 
      4. การขอเปลีย่นชุมนุม หลงัจากทีน่กัเรยีนไดส้มคัรสมาชกิชุมนุมใดชุมนุมหนึ่งแลว้ ถา้
ตอ้งการเปลีย่นชุมนุมใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 
            4.1 การขอเปลีย่นชุมนุม ตอ้งตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษาชุมนุมใหม่ทีน่กัเรยีนขอเปลีย่น 
ถา้อาจารยท์ีป่รกึษา ยนิดรีบั ใหน้กัเรยีนขอใบคาํรอ้งขอเปลีย่นชุมนุมไดท้ีห่อ้งวชิาการภายในวนัท่ี 
8-10 มิถนุายน 2554 ถา้พน้กําหนดน้ีไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชุมนุม  
           4.2 เมือ่เขยีนคาํรอ้งขอเปลีย่นชุมนุมแลว้นําไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาชุมนุมเดมิลงนาม
และนําไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาชุมนุมใหมล่งนาม แลว้ยื่นคาํรอ้งขอเปลีย่นชุมนุมทีห่อ้งวชิาการ 
ภายในกําหนดเวลาทีแ่จง้ใน ขอ้ 4.1 
     5. นกัเรยีนทีไ่ดส้มคัรเป็นสมาชกิชุมนุมแลว้ ใหแ้จง้ชื่อชุมนุมทีน่กัเรยีนสมคัรกบัอาจารยท์ี่
ปรกึษาประจาํชัน้ 
     6. ขอ้ปฏบิตัใินการเขา้รว่มกจิกรรมชุมนุม ใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 
            6.1 นกัเรยีนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมในคาบกจิกรรมชุมนุมตามสถานทีท่ีก่ําหนด  
            6.2 นกัเรยีนตอ้งปฏบิตัตินตามขอ้บงัคบัของชุมนุมทีส่งักดัอยา่งเครง่ครดั 
            6.3 นกัเรยีนตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบโรงเรยีนว่าดว้ยการจดักจิกรรมชุมนุมของ
นกัเรยีน พ.ศ. 2554  
      7. การสมคัรเป็นสมาชกิชุมนุม ใหน้กัเรยีนเลอืกตามความสนใจ ตามความถนดัอย่าเลอืก
ตามเพื่อน ถา้ชุมนุมทีน่กัเรยีนสนใจมสีมาชกิครบจาํนวนแลว้ใหร้บีหาชุมนุมใหมท่นัที 
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 8. นกัเรยีนทีไ่มไ่ดส้มคัรสมาชกิชุมนุมในวนัทีก่ําหนดรบัสมคัร ขอใหแ้จง้ชื่อทีห่อ้งวชิาการ
ในวนัรุง่ขึน้ เพื่อจะไดจ้ดัหาชุมนุมใหก้บันกัเรยีน 
      9. ก่อนเลอืกชุมนุม ใหศ้กึษาคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเขา้เป็นสมาชกิแต่ละชุมนุมใหเ้ขา้ใจ  
สอบถามรายละเอยีดจากอาจารยท์ีป่รกึษาชุมนุมล่วงหน้าก่อนวนัรบัสมคัร 
    10. นกัเรยีนทีไ่มไ่ดม้าเรยีนในวนัทีก่ําหนดและยงัไมไ่ดส้มคัรเป็นสมาชกิชุมนุม ใหต้ดิต่อ
ทีห่อ้งวชิาการทนัททีีม่าโรงเรยีน 
 
 
                                                                              งานกจิกรรมชุมนุม 
                                                                                   ฝา่ยวชิาการ   
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ใบสมคัรกิจกรรมชุมนุม  ปีการศึกษา................... 
กลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (กจิกรรมชุมนุม) 
วนัท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............. 

 
 ชื่อ - นามสกุล (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.)......................................................................เป็น
นกัเรยีนชัน้ ม......./....... เลขที.่.......  ชื่อครปูระจาํชัน้  1................................................................  
2 ................................................ขอสมคัรเป็นสมาชกิชุมนุม.............................ภาคเรยีนที.่.........
ประจาํปีการศกึษา .............โดยมคีุณครทูีป่รกึษาชุมนุมชื่อ 1 ...........................2..........................       
เมือ่คุณครทูีป่รกึษาชุมนุมรบัสมคัรขา้พเจา้เป็นสมาชกิชุมนุมแลว้ ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามเงือ่นไข 
ดงันี้ 
      1. ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามระเบยีบโรงเรยีนว่าดว้ยการจดักจิกรรมนกัเรยีน พ.ศ.............
และกฎระเบยีบปฏบิตัขิองชุมนุม ทีเ่ป็นสมาชกิอย่างเคร่งครดั 
      2. ขา้พเจา้จะเชื่อฟงัคาํสัง่สอนของคุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
         3. ขา้พเจา้จะปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการชุมนุมมอบหมายใหบ้งัเกดิผลด ี
 
                                                       ลงชื่อ.......................................ผูส้มคัร 
                                                              (.......................................) 
                                                       ลงชื่อ.......................................คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
                                                              (.......................................) 
หมายเหตุ 
 1. การสมคัรเป็นสมาชกิชุมนุมใดนัน้ ตอ้งเป็นสมาชกิตลอดปีการศกึษา 
 2. การขอเปลีย่นชุมนุม นกัเรยีนตอ้งยื่นคาํรอ้งขอเปลีย่นชุมนุม ภายใน 2 สปัดาห ์ 
หลงัจากวนัรบัสมคัรและคุณครทูีป่รกึษาชุมนุมใหม่ยนิดรีบัเป็น สมาชิก หลงัจากวนัทีก่ําหนดนี้ 
ห้ามเปลีย่นชุมนุม 
 3. ชื่อชุมนุมและชื่อคุณครทูี่ปรกึษาชุมนุม ใหเ้ขยีนในวนัรบัสมคัร 
 4. ใหน้กัเรยีนตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเป็นสมาชกิแต่ละชุมนุมใหเ้ขา้ใจก่อน 
ตดัสนิใจสมคัรเป็นสมาชกิ                                    
 5. ควรสมคัรเป็นสมาชกิชุมนุม ตามความสนใจและความถนดั อย่าสมคัรตามเพื่อน 
 6. ถา้ไมเ่ขา้ใจวธิกีารสมคัร ใหส้อบถามจากคุณครปูระจาํชัน้หรอืคุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
หรอืหวัหน้ากจิกรรมชุมนุม 
 7. นกัเรยีนทุกคนตอ้งเป็นสมาชกิชุมนุมใดชุมนุมหนึ่ง 1 ชุมนุม ตลอดปีการศกึษา ถ้า
หลกีเลีย่งหรอืไมเ่ขา้เรยีนชุมนุมตามเวลาทีก่ําหนด ถอืไมผ่่านการประเมนิ จะไดผ้ลการเรยีน “มผ”  
ส่งผลใหน้กัเรยีนไม่จบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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เค้าโครง   กิจกรรมชุมนุม……………………… 
 

คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม…………….........................................................................……… 
1.1……………………………………………..1.3……………………………………….. 
1.2………….………………………………….1.4………………………………………. 

2. รบันกัเรยีนได้…………………….คน 
3. ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของชุมนุม……………............................…………………….. 

1)…………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………………………………  
 

สปัดาหท่ี์ กิจกรรม  ผูร้บัผิดชอบ 
1 รบัสมคัรสมาชกิ คร.ู..............................  
2 ปฐมนิเทศ คร.ู..............................  
3 เลอืกประธานชุมนุม/คณะกรรมการ คร.ู..............................  
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13 แสดงผลงาน  
14 แสดงผลงาน  
15   
16   
17   
18   
19   
20 ประเมนิผล  
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4. ระเบยีบขอ้บงัคบั 
 

 1) ตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรยีน 
 2) .......................................................................................................................................  
 3) ....................................................................................................................................... 
 4) ....................................................................................................................................... 
 5) ....................................................................................................................................... 
 
 

5. คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเป็นสมาชกิ  
 

  1) ....................................................................................................................................... 
 2) .......................................................................................................................................  
 3) ....................................................................................................................................... 
 4) ....................................................................................................................................... 
 5) ....................................................................................................................................... 
 

 
 

   ลงชื่อ........................................คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
          ( ................................... ) 
 
 

   ลงชื่อ........................................คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
          ( ................................... ) 
 
 

          ลงชื่อ..................................... หวัหน้ากจิกรรมชุมุนม 
          ( ................................... ) 
 
 
   ลงชื่อ..................................... ฝา่ยวชิาการ 
          ( ................................... ) 
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แบบเขียนโครงการ กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา ............ 
ช่ือชุมนุม...................................... 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
2. วตัถปุระสงค ์
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. เป้าหมาย 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
4. วิธีด าเนินงาน 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  งบประมาณ 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
6. ช่ือผูร่้วมโครงการ 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
7. การประเมินผล  
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ.............................................. ประธานชุมนุม 
                                                                ( ............................................ ) 
ความเหน็ของคณุครท่ีูปรึกษาชุมนุม 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
ลงชื่อ .....................................................         ลงชื่อ .....................................................  
         (........................................)                        (..........................................) 
            คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม          คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
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ความเหน็ของหวัหน้ากิจกรรมชุมนุม 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
      ลงชื่อ...........................................  
            ( ........................................ ) 
                       หวัหน้ากจิกรรมชุมนุม 
 
ความเหน็ของฝ่ายวิชาการ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
      ลงชื่อ.............................................                   
              ( ......................................... )     
                                        ฝา่ยวชิาการ  
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คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมชุมนุม............................... 
ภาคเรียนท่ี..............ปีการศึกษา ............ 

 

รายช่ือคณะกรรมการ 
 

ล าดบั  ช่ือ - สกลุ ชัน้ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.   ประธานชุมนุม  

2.   รองประธานชุมนุม  

3.   เลขนุการ  

4.   นายทะเบยีน  

5.   เหรญัญกิ  

6.   ประชาสมัพนัธ ์  

7.   กรรมการ  

8.   กรรมการ  

9.   กรรมการ  

10.   กรรมการ  
 
    

   คณุครท่ีูปรึกษาชุมนุม 
             1. ............................................................................... หวัหน้าทีป่รกึษาชุมนุม 
 2. ............................................................................... คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
 
 

   ข้อมลูสมาชิก 
    ม.1  จาํนวน ................................................. คน   
    ม.2  จาํนวน ................................................. คน 
    ม.3  จาํนวน ................................................. คน     
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บนัทึกการประชุม 
 

กจิกรรมชุมนุม.................................. 
วนัที.่............ เดอืน ........................ พ.ศ. ............... 

 
 

1.  ประธานการประชุม 
...................................................................................................................................................  
2.  จาํนวนผูเ้ขา้ประชุม......................... คน 
3.  จาํนวนผูไ้มเ่ขา้ประชุม...................... คน 
4.  สาระสําคญัของการประชุม 
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
  
 

                                           ลงชื่อ............................................. ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
                                     ( ............................................ )  
 
                                           ลงชื่อ....................................... ผูต้รวจรายงานการประชุม  
                                                 ( ............................................ ) 
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แบบขออนุมติัโครงการ กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา .............. 
 

วนัที.่..........เดอืน......................พ.ศ............ 
 

เรือ่ง   ขออนุมตัโิครงการกจิกรรมชุมนุม 
เรยีน   ผูอ้ํานวยการสถานศกึษา โรงเรยีน.................................................................... 
 

                 ดว้ยกจิกรรมชุมนุม ................................................... มคีวามประสงคข์ออนุมตัจิดัทํา
โครงการ............................................................. ดงัรายละเอยีดโครงการทีแ่นบ 
                         

                 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
                                              ลงชื่อ............................................. ประธานชุมนุม 
                                           ( ........................................... ) 
ความเหน็ของอาจารยท์ีป่รกึษาชุมนุม 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 

                                       ลงชื่อ....................................คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม 
                                         ( .................................... ) 
ความเหน็ของหวัหน้ากจิกรรมชุมนุม 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 

                                              ลงชื่อ....................................หวัหน้ากจิกรรมชุมนุม                         
                                                       ( ......................................... ) 
ความเหน็ของผูอ้ํานวยการโรงเรยีน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 

                                                 ลงชื่อ......................................... 
                                                          (.......................................) 
                                                    ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน.............................. 
 
 
หมายเหต ุ  ใชเ้อกสารแผ่นนี้กรณีทีจ่ะทาํโครงการพเิศษในกจิกรรมชมุนุมของนกัเรยีน 
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แบบบนัทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ชุมนุม/ชมรม..............................ภาคเรยีนที…่….ปีการศกึษา……………  

รายชื่อสมาชกิ  
 

ลาํดบั ชื่อสกุล เลขที ่ หอ้ง 
บนัทกึเวลาเขา้รว่มกจิกรรม 

สรปุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 รวม 

1.                          
2.                          
3.                          
4.                          
5.                          
6.                          
7.                          
8.                          
9.                          
10.                          
11.                          
12.                          
13.                          
14.                          
15.                          
16.                          
17.                          
18.                          
19.                          
20.                          
.....                          
.....                          
.....                          
.....                          

 
 



 

253 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

กิจกรรมชมุนุม ชมรม 
                    ประกอบดว้ย  

 1. กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง           
  2. กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 
  3. กจิกรรมโยคะพาเพลนิ 

 4. กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี   
        5. กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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กิจกรรม “อ่านสนุกปลกุสมอง” 
 

ความส าคญัของการอ่าน     
  ปจัจบุนัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของไทยมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากและรวดเรว็ทาํให้
เกดิผลกระทบต่อการดาํรงชวีติ การประกอบอาชพีและกจิกรรมต่างๆ การศกึษาจงึมบีทบาทหน้าที่
ในการพฒันาเยาวชนและประชาชนใหม้คีุณภาพ เพื่อจะสามารถพฒันาคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิและ
สงัคม ครอบครวัและบา้นเมอืงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึมุง่เน้นการพฒันาใหเ้ยาวชนและประชาชน
มคีวามรูพ้ืน้ฐานทีเ่พยีงพอ รูจ้กัคดิ รูจ้กัใฝห่าความรูด้ว้ยตนเอง รูจ้กัปรบัตวั รูจ้กัแกป้ญัหา รูจ้กั
พฒันา มทีกัษะในการทํางาน มคี่านิยมทีด่งีาม และส่งเสรมิความเป็นเลศิในความสามารถ ความ
ถนดัของแต่ละบุคคลตามศกัยภาพทีม่อียูห่ลกัสตูร ซึง่เป็นองคป์ระกอบสําคญัของการจดัการศกึษา   
  หอ้งสมดุโรงเรยีนจงึเป็นแหล่งสาํคญัทีจ่ะช่วยพฒันาเยาวชนทุกดา้น ช่วยวางรากฐานให้
นกัเรยีนเป็นผูร้กัการเรยีนรู ้และสนใจเรยีนรูจ้นตลอดชวีติเพื่อสรา้งพลเมอืงทีม่คีุณภาพ จงึเป็น
หน้าทีข่องผูบ้รหิาร คณะคร ูและบรรณารกัษ์ทีจ่ะตอ้งรว่มมอืกนัส่งเสรมิหอ้งสมดุใหเ้ป็นศูนยก์าร
เรยีนรูท้ีส่มบรูณ์แบบ กล่าวคอื มเีอกสารสิง่พมิพแ์ละสื่อการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพตรงกบัความ
ตอ้งการและมบีรกิารทีด่เีพื่อใหโ้อกาสแก่นกัเรยีนไดเ้ลอืกศกึษาคน้ควา้ตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ โดยใชส้ื่อและบรกิารต่างๆ ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุใหเ้กดิประโยชน์อย่างคุม้ค่า 
   ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มแีนวนโยบายปฏริปูการศกึษา เน้นผู ้
เรยีนเป็นศูนยก์ลาง โดยหวงัว่าเมือ่ดาํเนินการตามแนวปฏริปูการศกึษาดงักล่าว จะส่งผลใหก้ารจดั
การศกึษามคีุณภาพและมมีาตรฐานทีส่งูขึน้ และมาตราที ่22 หลกัการจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า
ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้กระบวนการศกึษาตอ้งส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ ถอืไดว้่าเป็นกฎหมายว่าดว้ยการศกึษา
แหง่ชาต ิตอ้งการใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะด ีเก่ง และมคีวามสุข กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ําหนดใหม้ี
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีน และใชเ้ป็นกลไกในการพฒันาคุณภาพของโรงเรยีน 
ไดก้ําหนดมาตรฐานดา้นผลผลติ (Output) มาตรฐานที ่6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
 ดงันัน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ จงึไดส้่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามใฝรู่ ้ใฝ่เรยีน มี
นิสยัรกัการอ่าน ตามความสนใจของนกัเรยีนและทีส่ําคญัใหน้กัเรยีนมคีวามสุขอยูใ่นโรงเรยีน จงึได้
จดักจิกรรม “อ่านสนุกปลุกสมอง” เป็นกจิกรรมชมรมซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื่อ 
ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพทีม่ใีนแต่ละบุคคล มเีจตคตทิีด่ต่ีอการอ่าน เกดิความรูแ้ละความเพลดิ- 
เพลนิ สามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการอ่านไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้หอ้งสมดุจงึเป็นส่วนหน่ึงของการ 
ศกึษาทีม่กีารจดัประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรยีนตามหลกัสตูรใหม ่คอื มุง่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัวธิเีรยีนรูด้ว้ย
ตน เองโดยการคน้ควา้แสวงหาความรู ้เพื่อนําไปสู่การ คดิเป็น ทาํเป็น และแกป้ญัหาเป็น  
(พลัลภา โตต้อบ.  2549:  33 - 37) 
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หลกัการจดักิจกรรม  
     พลัลภา โตต้อบ (2549: 33-37) ไดจ้ดักจิกรรมตามแนวการจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 
  1. การจดักจิกรรมโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
  2. การจดักจิกรรมโดยบรูณาการการอ่านกบัทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
          3. การจดักจิกรรมโดยใชแ้หล่งเรยีนรูเ้ป็นฐานการอ่าน 
    วิธีการจดักิจกรรม   
     เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏบิตักิจิกรรมในรปูแบบต่างๆ ดงันี้ 
  1. จดักจิกรรมโดยมขีัน้ตอนในการปฏบิตักิจิกรรม 
  2. จดักจิกรรมโดยกําหนดกระบวนการในการทาํงาน 
  3. จดักจิกรรมโดยการเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
  4. จดักจิกรรมโดยการเรยีนรูจ้ากการคดิและการปฏบิตัจิรงิ 
  5. จดักจิกรรมโดยการเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่น 
  6. จดักจิกรรมโดยใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  7. การนําเสนอผลงานในรปูแบบต่างๆ 
 

การออกแบบการจดักิจกรรม  “อ่านสนุกปลุกสมอง”     
รปูแบบกิจกรรม ช่ือกิจกรรม การจดักิจกรรม 

1. กลุ่มสมัพนัธ ์ รกัการอ่านสานสู่ฝนั 
 

แบ่งนกัเรยีนรว่มกนัทาํกจิกรรม ดงันี้ 
1) ทาํหนังสอืประกอบภาพ กลุ่มละ 6 คน 
2) แต่งเพลงประจาํกลุ่ม ประกอบท่าทาง   
3) แต่งคาํขวญัและสญัลกัษณ์ประจาํกลุ่ม  

 4)   นําเสนอผลงาน ตดิบอรด์ และประเมนิผล 
กจิกรรมนนัทนาการ เกม เพลง กจิกรรมนนัทนาการ 15 นาท ีก่อนทาํกจิกรรม 

2. กจิกรรม Rally 
(ฐานการเรยีนรู ้  
ตามความ
เหมาะสม) 

ตามล่าหาดาว 
กจิกรรมฐานการเรยีนรู ้เช่น  

-  จกิซอรต่์อความคดิ 
-  สาํนวนชวนคดิ 
-  หาจดุจบัผดิ 

     - ปิดตาควา้คาํถาม ฯลฯ  

1) ชีแ้จงจดุประสงคข์องการทาํกจิกรรม 
2) แบ่งนกัเรยีนกลุ่มละ 6-8 คน ทาํกจิกรรม
เรยีงตามฐาน และจบัเวลา 
3) ครเูดนิดแูละแก้ปญัหาตามฐาน รกัษาเวลา 
4) สรปุกจิกรรมและประเมนิผล 

กจิกรรม  Rally Satit. com   
- จดักจิกรรมบรูณาการการอ่าน
กบัการสบืคน้บนเวบ็ไซต์ 

แบ่งนกัเรยีนทาํกจิกรรมกลุ่ม 3 คน                               
1) ใชเ้วบ็ไซตข์องโรงเรยีนเป็นขอ้มลูในการทํา
กจิกรรม                                                     
2) เลอืกคาํถามจากขอ้มลู10 ขอ้ใหส้มาชกิตอบ  
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รปูแบบกิจกรรม ช่ือกิจกรรม การจดักิจกรรม 

 

 3) สรปุประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการทํากจิกรรม 
กจิกรรม Walk Rally การอ่าน 
- จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นฐาน 

(ตามความเหมาะสม) 

1) ชีแ้จงจดุประสงคข์องการทาํกจิกรรม 
อ่านอยา่งมคีวามสุข สนุกกบัการอ่าน 
2) แบ่งนกัเรยีนทาํกจิกรรมตามกลุ่มส ีเขา้ฐาน
ละ 15 นาท ีเวยีนตามฐานทีก่ําหนด  
3) อ่านแลว้ลงมอืปฏบิตั ิรว่มกจิกรรม 
4) เกม/นันทนาการในแต่ละฐาน 
5) ครปูระเมนิสมาชกิในแต่ละกลุ่มส ี

3. แสดงละคร /  
เล่านิทาน 

ละครส่งเสรมิการอ่าน 
  

1) แบ่งนกัเรยีนทาํกจิกรรม 2 กลุ่ม กลุ่มละ15
นาท ีแสดงละครสัน้  
2) สมาชกิประชุมวางแผน วางโครงเรือ่ง เขยีน
บท กําหนดตวัละคร ซอ้มการแสดง 
3)  เนื้อหาละครใหม้คีต ิขอ้คดิ เตอืนใจ เหน็
ประโยชน์และความสาํคญัของการอ่าน 
4) เสนอผลงานและประเมนิผลรว่มกนั 

กจิกรรมรวมพลคนรกัการอ่าน 
- รว่มคดิและนําเสนอกจิกรรม 
ส่งเสรมิการอ่านในรปู ละคร นิทาน 
เล่าเรือ่งประกอบท่าทาง เป็นตน้ 

1) ครอูธบิายแนวปฏบิตักิจิกรรมการเล่านิทาน 
2) แบ่งนกัเรยีน กลุ่มละ 5 คน รวมกลุ่มระดม
ความคดิ ดาํเนินกจิกรรมและฝึกซอ้ม 
3)  นําเสนอผลงานตามเวลาทีก่ําหนด 
4)  ประเมนิความพงึพอใจ 

4. แหล่งศกึษา
กจิกรรมการเรยีนรู ้

ศกึษาแหล่งเรยีนรู ้
- ใชแ้หล่งเรยีนรูเ้ป็นฐานการอ่าน 
- ความประทบัใจจากแหล่งเรยีนรู ้

นกัเรยีนทาํกจิกรรมเป็นกลุ่ม 
1)  อ่าน ด ูฟงั บนัทกึความรู ้
2)  สรปุนําเสนอเป็นภาพและเรยีงความประทบัใจ 

5. สาธติการอ่าน กจิกรรมไดอ้ะไรจากการอ่าน นกัเรยีนทํากจิกรรมเป็น 2 ช่วง คอื เตรยีมการ
และฝึกการนําเสนอ    
1) กจิกรรมสาธติการอ่านรอ้ยกรอง 
2) เล่าเรือ่ง ผลงานสุนทรภู่ 
3) สรปุการวางแผนการทํางาน 

 กจิกรรมเลอืกหนงัสอืทีฉ่นัอยาก
อ่าน 
  
  

ครบูรรยายเรือ่ง “ประโยชน์ของการอ่าน” 
1) นกัเรยีนเลอืกหนงัสอืไปอ่าน คนละ 5 เล่ม 
2) อ่านสรุป วเิคราะห ์บนัทกึการอ่าน 
3) ครตูรวจบนัทกึการอ่าน แจกเกยีรตบิตัร 
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กิจกรรม “อ่านสนุกปลกุสมอง ” 
  

1. สาระส าคญั 
   ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาตแิละเป็นวฒันธรรมไทยทีจ่ะทําใหส้งัคมไทยมคีวามเขม้แขง็ 
แต่ปจัจุบนัคนไทยและเยาวชนไทยใหค้วามสําคญักบัภาษาไทยน้อยมาก โดยเฉพาะทกัษะดา้นการ
อ่าน ดงันัน้โรงเรยีนเหน็คุณค่าของการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน มนีิสยัรกัการอ่าน 
และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ทีส่าํคญัใหน้กัเรยีนมคีวามสุขอยูใ่นโรงเรยีน กจิกรรม“อ่านสนุก ปลุก
สมอง” จงึเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ตามความสนใจของผูเ้รยีนในกลุ่มกจิกรรมชมรม สปัดาหล์ะครัง้ โดย
จดัรว่มกบัครบูรรณารกัษ์ เพื่อส่งเสรมิใหผู้ร้ว่มกจิกรรม มนิีสยัรกัการอ่าน ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน ใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของ
การอ่านมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีน มาตรฐานที ่6 
ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  กจิกรรม “อ่านสนุก ปลุกสมอง” จงึเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัดิว้ย
ตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหเ้กดิทกัษะดา้นการอ่านออกเสยีง การพดู การวเิคราะห ์และการสรปุ
ใจความอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สิง่ทีก่จิกรรมน้ีคาดหวงัและพยายามใหเ้กดิขึน้ คอื สถติกิารอ่าน
หนงัสอืของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติอยูใ่นเกณฑด์ขีึน้   
2. วตัถปุระสงค ์                                                                                                                
 1.  เพื่อใหน้กัเรยีนเหน็ความสาํคญัของภาษาไทย ซึง่เป็นภาษาประจาํชาตไิทย                                                        
 2.  เพื่อใหน้กัเรยีนมทีกัษะดา้นการอ่านออกเสยีง การพูด การวเิคราะห ์และการสรุป
ใจความไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
          3.  เพื่อใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการอ่านและใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์                                
 4.  เพื่อใหน้กัเรยีนมนีิสยัรกัการอ่านมากขึน้และมคีวามสุขในการอ่านหนงัสอื 
3. เป้าหมาย 
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จาํนวน 30 คน   
4. การจดักิจกรรม  

1. ศกึษาขอ้มลูและประสานงานกบัครบูรรณารกัษ์ 
2. วางแผนกจิกรรม ร่างกจิกรรมและนําเสนอผูบ้รหิารเพื่อใหอ้นุมตั ิ
3. แต่งตัง้คณะกรรมการและประชุมวางแผนงาน 
4. ประชาสมัพนัธ ์ชีแ้จง จดุประสงคก์จิกรรมใหก้บัครแูละนกัเรยีนทราบ 

  5. ดาํเนินตามแผนงานของกจิกรรม     
6. ประชุมสรปุผลการจดักจิกรรม  
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5.  ส่ือ/อปุกรณ์  
 1. หนงัสอืประเภทต่างๆ เช่น นิทาน สารคด ีการท่องเทีย่ว ฯลฯ 
 2.  หนงัสอืนานาชาต ิ
 3. เกม 
 4. ฐานกจิกรรม 
 5. แหล่งเรยีนรู ้ 
6. ระยะเวลา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554        
7.  สถานท่ีจดักิจกรรม   
 1. หอ้งสมดุ   
 2. หอ้งคอมพวิเตอร ์ 
 3. หอ้งแนะแนว     
8. การประเมินผล 
           1. ตวับ่งชีส้ภาพความสําเรจ็ 
            - มาตรฐานที ่6 (6.1), (6.2), (6.3)            
          2. เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผล 
  -  แบบสงัเกต 
  - แบบสอบถาม 
  - แบบประเมนิความพงึพอใจ 
9.  พฤติกรรมท่ีคาดหวงั                          

1.  นกัเรยีนบอกความสําคญัของภาษาไทยซึง่เป็นภาษาประจาํชาตไิทยได ้                                                                                                              
 2.  นกัเรยีนอ่านออกเสยีง การพดู การวเิคราะหแ์ละการสรปุใจความไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
          3.  นกัเรยีนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์                                  

4.  นกัเรยีนรกัการอ่านมากขึน้และมคีวามสุขในการอ่านหนงัสอื 
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กิจกรรม  “อ่านสนุกปลกุสมอง” 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

 

ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554  
 

สปัดาห์ การจดักิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ  หมายเหตุ 
1  ปฐมนิเทศกจิกรรมพฒันาตนเองและเลอืกชมรม -ครทูีป่รกึษา   

กจิกรรม 
-ครบูรรณารกัษ์ 

ม.1-ม.3 (30 คน) 
2 ปฐมนิเทศชมรม “อ่านสนุกปลุกสมอง”        
3 ทาํแบบสอบถามก่อนเรยีน (Pre-test)  
4 กจิกรรมตามล่าหาดาว   

 
เอกสารประกอบ

กจิกรรม 
5 กจิกรรม  Rally Satit. com     
6 กจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรู ้   
7 กจิกรรมไดอ้ะไรจากการอ่าน   
8 กจิกรรมรวมพลคนรกัการอ่าน (1)   
9 กจิกรรมรวมพลคนรกัการอ่าน (2)   
10 กจิกรรม Walk Rally การอ่าน   
11 กจิกรรมรกัการอ่านสานสู่ฝนั (ทาํหนงัสอืเล่มเลก็)  นกัเรยีนนําเสนอ 
12 กจิกรรมรกัการอ่านสานสู่ฝนั (ทาํหนงัสอืเล่มเลก็)  นกัเรยีนนําเสนอ 
13 ละครส่งเสรมิการอ่าน (งานกลุ่ม)  นกัเรยีนนําเสนอ 
14 ละครส่งเสรมิการอ่าน (งานกลุ่ม)  นกัเรยีนนําเสนอ 
15 กจิกรรมเลอืกหนงัสอืทีฉ่นัอยากอ่าน   
16 นนัทนาการและกลุ่มสมัพนัธ ์  นกัเรยีนนําเสนอ 
17 ประเมนิผลกจิกรรม “อ่านสนุกปลุกสมอง”      
18 ทาํแบบสอบถามหลงัเรยีน (Post-test)   
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                                             แบบบนัทึกการอ่าน                                             เล่มที.่.... 
 

ชื่อหนงัสอื..................................................................................................................................... 
ผูแ้ต่ง............................................................................................................................................ 
ชื่อสาํนกัพมิพ.์...........................................................................ปีทีพ่มิพ.์...................................... 
จาํนวนหน้า....................................อ่านวนัที.่............เดอืน..............................พ.ศ........................ 
 

1. สาระทีไ่ดจ้ากเรือ่ง 
 ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.  
2.  ตวัละครทีช่อบ/เหตุผล 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
3. ขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการอ่าน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4. การนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
  
รบัทราบ         ครทูีป่รกึษากจิกรรม............................................  
                    ผูป้กครอง........................................................... 
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แบบสงัเกต 
 

กจิกรรม “อ่านสนุกปลุกสมอง” ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่........ 
  

 

ตอนท่ี 1  ใหน้กัเรยีนทาํเครื่องหมายในช่องทีก่ํากบั 1 2 3 4 หรอื 5 ใหต้รงกบัความรูส้กึ 
ทีน่กัเรยีนมต่ีอการจดักจิกรรม 

 

 
รายการประเมนิ 

เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห

น็ด
ว้ย

 

ไม
่เห

น็ด
ว้ย

อย
า่ง

ยิง่
 

5 4 3 2 1 
ลกัษณะของกจิกรรม 

1. วธิปีฏบิตักิจิกรรมเขา้ใจง่ายและสามารถปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง      
2. ระยะเวลาในการทํากจิกรรมเหมาะสม      
3. กจิกรรมสนุก ไมเ่ครยีด      
4. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารทํางานรว่มกนั      
5. กจิกรรมเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน      
6. กจิกรรมช่วยใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก      
7. กจิกรรมช่วยพฒันาทกัษะการอ่านใหก้บันกัเรยีน      
8. กจิกรรมช่วยพฒันาทกัษะการฟงั การพดูใหก้บันกัเรยีน      

วธิกีารดาํเนินกจิกรรม 
9.  มกีารอธบิายและสาธติการทํากจิกรรมชดัเจน      
10. มกีารตรวจสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารทํากจิกรรม      
11. นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการทาํกจิกรรม      
12. นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทํากจิกรรม      
13. การดาํเนินกจิกรรม ชดัเจน ต่อเนื่อง      
14. การจดักลุ่มนกัเรยีนเหมาะสมกบัการทํากจิกรรม      
 

ตอนท่ี 2  ขอ้เสนอแนะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือวดัเจตคติของนักเรียน 
กจิกรรม “อ่านสนุกปลุกสมอง”   ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่.............. 

           

  

ค าสัง่  ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทีก่ํากบั 1 2 3 4 หรอื 5 ใหต้รงกบัความคดิเหน็                    
ทีน่กัเรยีนมต่ีอการจดักจิกรรม 

 

ที ่ ขอ้ความ 
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5 4 3 2 1 
1. การอ่านหนงัสอืทาํใหเ้สยีเวลา      
2. การอ่านหนงัสอืเป็นสิง่จาํเป็นมาก      
3. การอ่านหนงัสอืทาํใหเ้กดิความเครยีด      
4. คนชอบหนงัสอืมกัเป็นคนเฉื่อยชา      
5. การอ่านหนงัสอืทาํใหท้ราบขา่วสารใหม่ๆ อยู่เสมอ      
6. นกัเรยีนรูส้กึเบื่อทุกครัง้ทีอ่่านหนงัสอื      
7. ผลจากการอ่านทาํใหเ้ป็นคนรอบรู ้      
8. นกัเรยีนง่วงนอนทุกครัง้ทีอ่่านหนงัสอื      
9. เมื่อครหูรอืพ่อแมใ่หอ้่านหนงัสอืนกัเรยีนจะไม่สนใจ      
10. นกัเรยีนอยากใหทุ้กคนรกัการอ่าน      
11. นกัเรยีนรูส้กึปวดศรีษะเมื่อตอ้งอ่านหนงัสอื      
12. นกัเรยีนไม่สบายใจเมื่อตอ้งอ่านหนงัสอื      
13. นกัเรยีนอยากอ่านหนงัสดืทุกประเภท      
14. การอ่านหนงัสอืทาํใหถู้กชกัจงูใหเ้ชื่อในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง      
15. แมจ้ะมเีวลาว่างนกัเรยีนกจ็ะไมอ่่านหนงัสอื      
16. นกัเรยีนอ่านหนงัสอืสองสามบรรทดักร็ูส้กึเมื่อยลา้      
17. นกัเรยีนจะอ่านแมก้ระทัง่กระดาษห่อของ      
18. นกัเรยีนคดิว่าการอ่านไมจ่าํเป็นในชวีติ      
19. การอ่านหนงัสอืช่วยใหน้กัเรยีนเพลดิเพลนิ      
20. ไม่มหีนงัสอืน่าสนใจสาํหรบันกัเรยีน      
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
กจิกรรม “อ่านสนุกปลุกสมอง”  ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่.............. 

           

  

ค าสัง่  ใหน้กัเรยีนทําเครือ่งหมาย  ในช่องทีก่ํากบั 1 2 3 4 หรอื 5 ใหต้รงกบัความพงึพอใจ 
            ทีน่กัเรยีนมต่ีอการจดักจิกรรม  
 
 

ที ่ ขอ้ความ 
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ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5 4 3 2 1 
1. กจิกรรมตามล่าหาดาว        

2. กจิกรรม  Rally Satit. com        

3. กจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรู ้      
4. กจิกรรมไดอ้ะไรจากการอ่าน      
5. กจิกรรมรวมพลคนรกัการอ่าน      
6. กจิกรรม Waik Rally การอ่าน      

7. กจิกรรมรกัการอ่านสานสู่ฝนั      
8. ละครส่งเสรมิการอ่าน      
9. กจิกรรมเลอืกหนงัสอืทีฉ่นัอยากอ่าน      
10. นนัทนาการและกลุ่มสมัพนัธ ์      
 
นกัเรยีนประทบัใจกจิกรรมใดมากทีสุ่ด........................................................................................... 
กจิกรรมใดใหค้วามรูแ้ละประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนมากทีสุ่ด.............................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 



 

264 

 
 

  กิจกรรม “เยาวชนคนดีศรีสาธิต” 
 

ความส าคญั 
 

           การปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรมแก่นกัเรยีนมคีวามสําคญัและเป็นหน้าทีส่าํคญัของการจดั
การศกึษาในปจัจบุนัเพราะการศกึษา คอื กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ใหส้มาชกิในสงัคมมี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์สถานศกึษาจงึเป็นสถาบนัทีจ่ดัการศกึษาเพื่อพฒันาเยาวชนของ
ประเทศชาตใิหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีุณธรรม จรยิธรรม ซึง่เยาวชนคอืผูท้ีจ่ะเตบิโตขึน้
เพื่อเป็นกําลงัของประเทศชาตใินอนาคต ผูบ้รหิารสถานศกึษาและเป็นผูม้บีทบาทและหน้าทีส่าํคญั 
โดยตรงในการพฒันาพลเมอืงของชาตใิหม้คีุณภาพด ีคอื มคีวามรู ้คู่คุณธรรม มทีกัษะในการ
ดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสุขในสงัคม (น้องนุช ประสมคาํ.  2546: 20) 
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรงตรสัว่า “ผูเ้ป็น
คร ูอาจารยน์ัน้ใช่ว่าจะมแีต่ความรูใ้นทางวชิาการและในทางการสอนเท่านัน้กห็าไม ่จะตอ้งรูจ้กั
อบรมเดก็ทางดา้นศลีธรรม จรรยาและวฒันธรรม รวมทัง้ใหม้คีวามสํานึกรบัผดิชอบในหน้าทีแ่ละใน
ฐานะทีจ่ะเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตต่ิอไปขา้งหน้า การทีใ่หค้วามรูห้รอืทีเ่รยีกว่าการสอนนัน้ต่างกบั
การอบรม การสอน คอื การใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจติใจของผูเ้รยีนให ้   
ซมึซาบจนตดิเป็นนิสยั ขอใหท้่านทัง้หลายจงอยา่สอนแต่เพยีงอย่างเดยีว ใหอ้บรมใหไ้ดร้บัความรู้
ดงักล่าวมาแลว้ดว้ยการสรา้งคุณธรรม คงไมส่ามารถแยกสรา้งไดต่้างหากจากการเรยีนรูใ้นเรือ่งอื่นๆ  
(พระราชดํารสั.  2546: ออนไลน์) 
 รปูแบบและกระบวนการจดักิจกรรม   

ตามโครงการเยาวชนคนดศีรสีาธติ มขี ัน้ตอนการจดักจิกรรมอยา่งเป็นระบบ มุง่พัฒนา
นกัเรยีน 10 ขอ้ คอื (สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสุพรรณบุร.ี  2545: ออนไลน์) 
 1) รกัษาความสะอาดรา่งกาย บา้นเรอืน และชุมชน  
 2) มจีติสาํนึกและรว่มกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
 3) มวีถิชีวีติประชาธปิไตย   
 4) เป็นผูป้ระหยดั ออมและนิยมไทย  
 5) ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา  
 6) เป็นผูม้มีารยาทแบบไทย  
 7) มวีนิยัจราจร  
 8) เขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อนหลงัในการเขา้รบับรกิาร  
 9) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของสถานศกึษา  
 10) ไมข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิ    
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 การจดักจิกรรม”เยาวชนคนดศีรสีาธติ” เพื่อใหน้กัเรยีนและเยาวชนไดเ้กดิลกัษณะตาม
เป้าหมาย โรงเรยีนสาธติฯ ไดด้าํเนินการตามกรอบ ดงัน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1 รกัษาความสะอาดรา่งกาย บา้นเรอืนและชุมชน 
 การรกัษาความสะอาดรา่งกาย บา้นเรอืน และชุมชน เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญั ทีท่ําใหทุ้ก
คนมสีุขภาพทีด่ ีทัง้สุขภาพส่วนตวั สมาชกิในครอบครวั ในสงัคม การดแูลรกัษาร่างกาย ทีอ่ยูอ่าศยั 
รวมทัง้ชุมชนใหส้ะอาดเป็นสิง่จาํเป็นทีทุ่กคนตอ้งปฏบิตั ิเพราะจะช่วยใหร้่างกายสะอาด เสรมิ
บุคลกิภาพใหด้ดู ีเป็นทีช่ื่นชอบแก่ผูพ้บเหน็ อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ชือ้โรคเขา้สู่ร่างกายได้
โดยงา่ย 
 แนวปฏิบติักิจกรรม 
 1. ตรวจความสะอาดของรา่งกาย/เครือ่งแต่งกาย อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ 

2. แบ่งเขตบรกิารใหน้กัเรยีนช่วยกนัรกัษาความสะอาดทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนทุกวนั 
3. จดัใหน้กัเรยีนแปรงฟนัหลงัรบัประทานอาหารกลางวนัทุกวนั 
4. จดักจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์เกี่ยวกบับรเิวณวดั/ชุมชนในวนัสําคญั 

          5. รณรงคใ์หน้กัเรยีนชกัชวนผูป้กครอง ชาวบา้น รกัษาความสะอาดบา้นเรอืน ทีส่าธารณะ 
โดยจดักจิกรรม ป้ายนิเทศ แผ่นพบัเสยีงตามสายการสอนในหอ้งเรยีน 
 6. จดัใหม้กีารยกยอ่ง ชมเชย นกัเรยีนทีร่กัษาความสะอาดดเีด่น 
 7. จดัประกวดหอ้งเรยีนดเีด่น 

8. เขยีนแผ่นป้ายคําขวญัเกีย่วกบัการรกัษาความสะอาด 
กิจกรรมท่ี 2 มจีติสํานึกและรว่มกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
สิง่แวดลอ้มทีด่ทีาํใหค้วามเป็นอยูข่องเรายอ่มดไีปดว้ย ทัง้สุขภาพกาย สุขภาพจติหากตอ้ง

สญูเสยีสภาพแวดลอ้มทีด่ ีมคีุณค่าไปดว้ยฝีมอืของคนโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจกต็าม ย่อมเป็นทีน่่า
เสยีดายเพราะเป็นการทาํลายความสมดุลของธรรมชาต ิทาํลายตวัเราเอง ทาํลายชุมชน ทาํลาย 
ประเทศชาตริวมทัง้โลกทีเ่ราอาศยัอยูด่ว้ย 
       แนวปฏิบติักิจกรรม 

1. จดัประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแก่นกัเรยีน 
2. จดักจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยเน้นใหน้กัเรยีนปฏบิตัิจรงิ เช่น ปลกูตน้ไมใ้นวนัสาํคญั  

ดแูลรกัษาแหล่งน้ํา 
3. จดัสภาพแวดลอ้มธรรมชาตบิรเิวณโรงเรยีน เช่น สวนวทิยาศาสตร ์ สวนสมนุไพร 
4. จดักจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม เช่น การประหยดัน้ํา การประหยดัไฟ 

การนําของเหลอืใชม้าทําประโยชน์ 
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กิจกรรมท่ี 3 มวีถิชีวีติประชาธปิไตย  
 วถิชีวีติประชาธปิไตย คอื วถิทีางทีค่นในสงัคมอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข ไมเ่อารดัเอา
เปรยีบซึง่กนัและกนั เหน็ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาตเิป็นสําคญัและเพื่อก่อความสงบสุขใน
หมูค่น ชุมชน และประเทศชาต ิ
  แนวปฏิบติักิจกรรม 

1.  จดักจิกรรม แบ่งกลุ่มใหน้กัเรยีนรบัผดิชอบในหอ้งเรยีน/โรงเรยีนใหเ้หน็เด่นชดั 
2.  จดัใหม้กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารงานต่างๆ ในโรงเรยีน  เช่น  สภานกัเรยีน  ชมรมต่างๆ  
3.  ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารไปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้ในระดบัต่างๆ 
4. จดัป้ายความรูเ้รือ่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในโรงเรยีน/หอ้งเรยีน 

 กิจกรรมท่ี 4 เป็นผูป้ระหยดั ออม และนิยมไทย 
 การเป็นผูป้ระหยดั ออมและนิยมไทย ตอ้งอาศยัหลกั “ความพอด”ี เป็นการใชจ้า่ยทุกอยา่ง
ตามความจาํเป็น ใชใ้หน้้อยทีสุ่ดแต่เกดิประโยชน์คุม้ค่ามากทีสุ่ด รูจ้กัใชพ้ลงังานอย่างรูคุ้ณค่าใน
ชวีติประจาํวนัและมจีติสาํนึกในความเป็นไทย รว่มกนันิยมไทย 
        แนวปฏิบติักิจกรรม 

1.  จดัทาํป้ายและประชาสมัพนัธเ์รือ่ง “ไทยช่วยไทย กนิของไทย ใชข้องไทย อยูอ่ยา่งไทย 
เทีย่วเมอืงไทย”  

2.  รณรงคใ์หรู้จ้กัสรา้งนิสยัประหยดัน้ํา ประหยดัไฟ หลงัเลกิใชแ้ลว้ 
3.  จดักจิกรรมประกวดเรยีงความ วาดภาพ หนงัสอืเล่มจิว๋ เรือ่งการประหยดั ออมและนิยม

ไทยแลว้จดัแสดงผลงาน 
4.  ฝึกนกัเรยีนใหรู้จ้กัคุณค่าและรว่มกนันิยมไทย เช่น ดนตรไีทย การแสดงกลองยาว  

การราํไทย 
5.  ใหน้กัเรยีนแต่งกายแบบไทยในวนัสาํคญัต่างๆ 
6.  จดักจิกรรมยกยอ่งนกัเรยีน / บนัทกึความดนีกัเรยีน ทีม่นีิสยัประหยดัเป็นเลศิและนิยมไทย 

 กิจกรรมท่ี 5 ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา  
  การรกัษาศลีเป็นหลกัธรรมเบือ้งตน้ทีทุ่กคนควรปฏบิตั ิไดแ้ก่ เบญจศลี เบญจธรรม ซึง่เป็น
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาทีส่่งเสรมิบุคคลไดป้ฏบิตัอิยูใ่นศลีธรรมอนัด ีผูใ้ดปฏบิตัไิดย้อ่มดาํเนิน 
ชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสุขและก่อใหเ้กดิความสวบสุขในสงัคมดว้ย 
       แนวปฏิบติักิจกรรม 

1. ใหค้วามรูแ้ละปลกูจติสาํนึกเรือ่ง เบญจศลี เบญจธรรม 
2. ฝึกนัง่สมาธ ิภาวนา แผ่เมตตา อยา่งสมํ่าเสมอ 
3. ฝึกอาราธนาศลี ท่องและบอกความหมาย 

 4. ใหน้กัเรยีนจดัป้ายความรูเ้กีย่วกบัคุณธรรม  
 5. จดักจิกรรมเล่าประสบการณ์ หรอืนิทานคุณธรรม 
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 6. จดักจิกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม 
 7. จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนปฏบิตัธิรรมทางศาสนาในวนัสาํคญัต่างๆ 
 8. จดักจิกรรมยกยอ่งนกัเรยีน บนัทกึความดนีกัเรยีนทีม่คีุณธรรมเป็นเลศิ  
ประจาํหอ้งเรยีน ประจาํโรงเรยีน 
 กิจกรรมท่ี 6 เป็นผูม้มีารยาทแบบไทย  
 มารยาทไทย ถอืเป็นวฒันธรรมอนัดงีามทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย ทุกสงัคม
ยอ่มมวีฒันธรรมของตนและเปลีย่นแปลงไดต้ามกาลสมยั เราตอ้งรูจ้กัเลอืกนําไปใชใ้หเ้หมาะสมใน
สงัคมไดเ้ป็นอยา่งด ีควรภมูใิจในชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมจงึเป็น
พืน้ฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศไมน้่อยหน้าชาตทิีเ่จรญิแลว้ 
 แนวปฏิบติักิจกรรม 
 1. ฝึกมารยาทไทยใหน้กัเรยีนทุกคนเป็นประจาํ ในเรือ่ง การไหว ้การกราบ การแสดงความ
เคารพ การเดนิ การนัง่ การพดู การรบัส่งสิง่ของ 
 2. จดัประกวดมารยาทเป็นรายบุคคล/รายชัน้ 
 3. เชญิวทิยากรมาสาธติ/ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัมารยาทไทย 
 4. ประกาศยกยอ่งนกัเรยีนทีม่มีารยาทงาม เรยีบรอ้ย/บนัทกึความด/ีตดิรายชื่อบนบอรด์
เกยีรตยิศ 
 กิจกรรมท่ี 7 มวีนิยัจราจร 
 การมวีนิยัจราจรเป็นสิง่สาํคญัทีทุ่กคนตอ้งทราบและปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบจราจร จนเกดิ
เป็นนิสยั มน้ํีาใจ รูจ้กัใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ไมป่ระมาท 
เคารพสทิธขิองตนเองและผูอ้ื่น เหน็ความ สาํคญัของการมวีนิัยจราจรเพื่อความปลอดภยัต่อชวีติ
ตนเองและส่วนรวม 
 แนวปฏิบติักิจกรรม 
 1. ใหค้วามรู ้ปลุกจติสาํนึกการมวีนิยัจราจร 
 2. จดัทําเครือ่งหมายจราจรตามจุดต่างๆ ตามสภาพจรงิ เช่น ป้ายเดนิชดิขวา ป้ายขี่
จกัรยานชดิซา้ย ป้ายหา้มจอด 
 3. จดักจิกรรมแรลลีใ่นโรงเรยีน 
 4. จดัตัง้ “อาสาจราจร” 
 5. จดัประกวดคาํขวญั เรือ่ง “การมวีนิยัจราจร” 
 6. เชญิวทิยากรมาสาธติ/ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักฎจราจร 
 7. นกัเรยีนสวมหมวกกนัน็อคขณะขบัรถจกัรยานยนต์ 
 กิจกรรมท่ี  8 เขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อนหลงัในการเขา้รบับรกิาร 
          แถวเรยีงลาํดบัก่อน-หลงั เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษย ์ทุกคนควรไดร้บัสทิธใินการเขา้รบั
บรกิารตามทีม่าก่อน-หลงั พฤตกิรรมนี้จะตอ้งฝึก และใหเ้กดิขึน้ในตวัเยาวชนจนเป็นนิสยั จะช่วยให้ 
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สงัคมมคีวามเป็นอยูอ่ยา่งมรีะเบยีบ 
        แนวปฏิบติักิจกรรม 
          1. ฝึกใหน้กัเรยีนเขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อน-หลงั ในการเขา้รบับรกิารต่างๆ เช่น  

การรบัประทานอาหารกลางวนั  การเขา้หอ้งเรยีน - หอ้งประชุม การเขา้หอ้งน้ํา การขึน้รถโรงเรยีน 
 2. จดัประกวดคาํขวญัเกีย่วกบัการเขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อน-หลงั ไปตดิบรเิวณทีม่กีารรบับรกิาร 
 3. ประกาศยกยอ่งนกัเรยีนทีป่ฏบิตัตินในการเขา้แถวก่อน-หลงั เป็นประจาํ 

กิจกรรมท่ี  9 ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของสถานศกึษา 
ระเบยีบของแต่ละสถานศกึษายดึระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิารเป็นหลกัและเป็น

เครือ่งมอืในการปลกูฝงัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ใหเ้กดิกบัเยาวชน  เช่น การแต่งกาย การแสดง
ความเคารพ  การลงโทษเมื่อกระทาํผดิหรอืฝา่ฝืนระเบยีบต่างๆ ทีส่ถานศกึษากําหนดขึน้ 
            แนวปฏิบติักิจกรรม 

 1. โรงเรยีนจดัประชุมครแูละสภานกัเรยีน ในสปัดาหแ์รกของวนัเปิดเรยีน ภาคเรยีนแรก 
เพื่อรว่มกนัวางระเบยีบ กฎบงัคบัของโรงเรยีนใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัติาม 
 2. จดัประชุมผูป้กครองเพื่อชีแ้จงคู่มอืนกัเรยีนใหท้ราบ และเขา้ใจถงึการดาํเนินงานของโรงเรยีน 
 3. ตรวจเครือ่งแบบการแต่งกาย/ความเรยีบรอ้ย ทุกเชา้ วนัจนัทร ์พุธ ศุกร ์ในกจิกรรม 
Home room 
 4. รณรงคใ์หน้กัเรยีนปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกฎ ระเบยีบของโรงเรยีน 
 5. จดัตัง้ “สารวตัรอาสา” ดแูลความเรยีบรอ้ยของเพื่อนๆ 

 กิจกรรมท่ี  10 ไมข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิ 
 ยาเสพตดิเป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัทุกคนในสงัคม เยาวชนไทยควรหลกีเลีย่งการทดลองเสพ

ตดิทุกประเภทโดยเดด็ขาด อยา่หลงเชื่อคาํชกัชวนจากคนแปลกหน้าหรอืบุคคลทีม่พีฤตกิรรมไมน่่า
ไวว้างใจ ควรปรกึษาขอคาํแนะนําจากผูใ้หญ่ คร ูอาจารย ์เมือ่ตนมขีอ้สงสยั 
            แนวปฏิบติักิจกรรม 
 1. ใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนเกีย่วกบัยาเสพตดิใหโ้ทษ 
 2. จดันิทรรศการต่อตา้นยาเสพตดิ 
  3. ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเล่นกฬีา กจิกรรมนนัทนาการ และการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
 4. ประกวดเรยีงความ คาํขวญั วาดภาพ เกีย่วกบัยาเสพตดิ 
 5. จดันกัเรยีนเขา้รว่มโครงการต่อตา้นยาเสพตดิ 
 6. จดักจิกรรม “ตน้ไมพ้ดูได”้ ตดิป้ายคาํขวญัต่อตา้นยาเสพตดิ 
 7. ตรวจสอบพฤตกิรรมเกีย่วกบัยาเสพตดิเป็นรายบุคคล 
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กิจกรรม “เยาวชนคนดี ศรีสาธิต” 
 

1. สาระส าคญั 
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิไดม้นีโยบายในการพฒันาคนอยา่งเป็นรปูธรรม โดย
ผสมผสานการพฒันาดา้นต่างๆ ใหทุ้กฝา่ยไดม้สี่วนรว่มในการสรา้งกระแสการพฒันาคนอย่าง     
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างทีด่ ีทัง้นี้โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ ได้กําหนดรปูแบบของ 
การพฒันากจิกรรม”เยาวชนคนด ีศรสีาธติ” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคนและสงัคมในระดบั
จลุภาค และเพื่อตอบสนองต่อแผนพฒันาเดก็และเยาวชนของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่8   
 กจิกรรม”เยาวชนคนด ีศรสีาธติ” เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อเพิม่พนูและส่งเสรมิใหเ้ยาวชนได้
ประพฤตตินในทางทีถู่กตอ้งตามลกัษณะเยาวชนคนด ี10 ขอ้ คอื 1) การรกัษาความสะอาดร่างกาย 
บา้นเรอืน และชุมชน 2) การมจีติสาํนึกและรว่มกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 3) การมวีถิชีวีติประชาธปิไตย 
4) การเป็นผูป้ระหยดั ออมและนิยมไทย 5) การปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา 6) เป็นผูม้มีารยาทแบบ
ไทย 7) มวีนิัยจราจร 8) เขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อนหลงัในการเขา้รบับรกิาร 9) ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั
ของสถานศกึษา และ 10) ไมข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิ ควบคู่กบัการพฒันาการเรยีน การสอน สรา้งเสรมิ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัใหไ้ดร้บัความรูค้วบคู่กบั
คุณธรรม สามารถมคีวามเป็นอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  
 2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุน และเป็นกําลงัใจใหเ้ยาวชนทําความดเีป็นการปลุกจติสํานึกดา้น
จรยิธรรมและคุณธรรมใหม้คีวามมัน่คงในสงัคมไทย และเพื่อเสรมิสรา้งค่านิยมทีถู่กตอ้งใหเ้ยาวชน   
 2. เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชน มกีารคน้ควา้ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการสรา้ง
จติสาํนึกทีถู่กตอ้ง มสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถนําไป
เผยแพรใ่หน้กัเรยีนและประชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบและนําไปประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติประจาํวนั  
 3. เพื่อเผยแพรค่วามดงีามของเยาวชนใหเ้ป็นทีร่บัรู ้เพื่อเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองเยาวชน  
ยกยอ่ง เชดิช ู“คนด”ี มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ                                                                                                           
 4. เพื่อส่งเสรมิใหค้ร ูอาจารย ์ใหค้วามสาํคญักบัการทาํความดี และสนบัสนุนการทําดขีอง
นกัเรยีนในความดแูลของตน รวมทัง้การสอนใหเ้ยาวชนเหน็คุณค่าของการทาํความด ี 
3. เป้าหมาย 
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 30 คน   
4.  การจดักิจกรรม 

1. ดาํเนินการประชาสมัพนัธช์ีแ้จงจุดประสงคก์จิกรรมใหก้บัครแูละนกัเรยีนทราบ 
 



 

270 

 
 

2. ดาํเนินตามแผนงานของกจิกรรมโดย  
                2.1 ตดิตามการจดักจิกรรมเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อแจง้ใหน้กัเรยีนปรบัปรุงแกไ้ขพฤตกิรรม
ทีไ่มพ่งึประสงคต์ามแบบประเมนิทีก่ําหนดให้ 
     2.2 ตัง้คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีน ที่ควรไดร้บัใบประกาศเกยีรตคิุณ  
“เยาวชนคนด ีศรสีาธติ” จากใบประเมนิกจิกรรม 
 2.3 จดับอรด์ประกาศเกยีรตคิุณ “เยาวชนคนด ีศรสีาธติ” เพื่อเผยแพรค่วามดงีามใหเ้ป็น
ทีร่บัรูแ้ละเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองเยาวชน 
5.  ส่ือ/อปุกรณ์  
          1. ใบประกาศเกยีรตคิุณ 
 2. บอรด์ประกาศเกยีรตคิุณ 
 3. แผ่นป้ายคําขวญั 
 4. เครือ่งหมายจราจร 
 5. รปูภาพการแสดงความเคารพ 
 6. กจิกรรม ”ตน้ไมพ้ดูได”้ ฯลฯ 
6. ระยะเวลา ตลอดปีการศกึษา 2554    
7. สถานท่ีจดักิจกรรม โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
8. การประเมินผล 
      1. ตวับ่งชีส้ภาพความสําเรจ็ 
 -  มาตรฐานที ่1 (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.6)  
 -  มาตรฐานที ่2 (2.3), (2.4), (2.5)  
                      -  มาตรฐานที ่7 (7.1), (7.2) 
 2. วธิปีระเมนิ 
  -  ประเมนิพฤตกิรรม  
          3. เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผล 
    - แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 1. นกัเรยีนมลีกัษณะเป็นผูนํ้า มรีะเบยีบวนิัย มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
สามารถนําไปช่วยเหลอื สรา้งเสรมิใหน้้องๆ    
 2. นกัเรยีนเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการทํางานเพื่อสงัคมและส่วนรวม 
 3. นกัเรยีนเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองเยาวชน  
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การจดักิจกรรม “เยาวชนคนดี ศรีสาธิต  
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   
 

วนั/เดือน/ปี การจดักิจกรรม 
คาบ

กิจกรรม 
ผูร้บัผิดชอบ 

พฤษภาคม
2554  

ปฐมนิเทศ ชีแ้จงจดุประสงคโ์ครงการใหก้บัครแูละ
นกัเรยีนทราบ และเลอืกกจิกรรม 

  
-หวัหน้าระดบั  
- ครทูีป่รกึษา 
กจิกรรม 
- คณะ 
กรรมการ
คดัเลอืก
นกัเรยีนรบั 
ใบประกาศ
เกยีรตคิุณ 
“เยาวชนคนด ี
ศรสีาธติ” 

พฤษภาคม  กจิกรรมที ่1  การรกัษาความสะอาดรา่งกาย บา้นเรอืน 
และชุมชน 

 

มถุินายน กจิกรรมที ่2  การมจีติสาํนึกและรว่มกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม                                     
  กจิกรรมที ่3  การมวีถิชีวีติประชาธปิไตย      

 กรกฎาคม กจิกรรมที ่4  การเป็นผูป้ระหยดั ออมและนิยมไทย  
  กจิกรรมที ่5  การปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา  

สงิหาคม  กจิกรรมที ่6  เป็นผูม้มีารยาทแบบไทย  
  กจิกรรมที ่7  มวีนิยัจราจร  

กนัยายน   กจิกรรมที ่8  เขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อนหลงัในการเขา้รบั
บรกิาร 

 

พฤศจกิายน   กจิกรรมที ่9  ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของสถานศกึษา  
ธนัวาคม  กจิกรรมที ่10  ไมข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิ  
มกราคม  

2555  
ประเมนิกจิกรรม 
- คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนทีค่วรไดร้บัใบ   
ประกาศเกยีรตคิุณ “เยาวชนคนด ีศรสีาธติ”  

 

กุมภาพนัธ ์ สรปุผลการประเมนิ 
- จดับอรด์ประกาศเกยีรตคิุณ “เยาวชนคนด ีศรสีาธติ” 
เพื่อเผยแพรค่วามดงีามใหเ้ป็นทีร่บัรู ้และเป็นตวัอยา่งทีด่ี
ของเยาวชน 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) 
กจิกรรม “เยาวชนคนด ีศรสีาธติ”      

ชื่อ..............................................................................................ระดบัมธัยมศกึษาปีที.่................. 
 

 

ค าช้ีแจง   โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนตามความคดิเหน็ของ
ท่าน 

ที ่ รายการ 
เกณฑก์ารประเมนิ 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
5 4 3 2 1 

                                      1. รกัษาความสะอาดร่างกาย บา้นเรอืนและชุมชน 
1 นกัเรยีนรกัษาความสะอาดของรา่งกาย/เครื่องแต่งกาย      
2 นกัเรยีนช่วยกนัรกัษาความสะอาดทัง้ในและนอก

หอ้งเรยีน  
     

3 นกัเรยีนร่วมจดักจิกรรม ป้ายนิเทศ ในโรงเรยีน      
4 นกัเรยีนร่วมจดักจิกรรม เขยีนแผ่นป้ายคาํขวญัเกีย่วกบั

การรกัษาความสะอาด 
     

                                     2. มจีติสาํนึกและร่วมกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
5 จดัประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแก่

นกัเรยีน 
     

6 นักเรยีนประหยดัน้ํา ประหยดัไฟ และนําของเหลอืใชม้า
ทาํประโยชน์ 

     

7 นกัเรยีนร่วมจดักจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยเน้นการ
ปฏบิตัจิรงิ เช่น ปลกูตน้ไมใ้นวนัสาํคญั   

     

                                     3. มวีถิชีวีติประชาธปิไตย 
8 นกัเรยีนประชาสมัพนัธร์ณรงค ์การไปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้ใน

ระดบัต่างๆ 
     

9 นกัเรยีนจดัป้ายความรูเ้รื่องรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยในโรงเรยีน 

     

10 จดักจิกรรม แบ่งกลุ่มใหน้ักเรยีนรบัผดิชอบในหอ้งเรยีน/
โรงเรยีนใหเ้หน็เด่นชดั 

     

                                   4. เป็นผูป้ระหยดั ออมและนิยมไทย 
11 จดัทาํป้ายและประชาสมัพนัธเ์รือ่ง “ไทยชว่ยไทย กนิของ 

ไทย ใชข้องไทย อยู่อย่างไทย เทีย่วเมอืงไทย”  
     

12 นกัเรยีนบนัทกึ “ความดนีกัเรยีน” เรื่อง การประหยดั      
13 นกัเรยีนแต่งกายแบบไทยในวนัสาํคญัต่างๆ 

 
     



 

273 

 
 

ที ่ รายการ 
เกณฑก์ารประเมนิ 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
5 4 3 2 1 

                                     5. ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา 
14 นกัเรยีนนัง่สมาธ ิภาวนา แผ่เมตตา อย่างสมํ่าเสมอ      
15 นกัเรยีนอาราธนาศลี ท่องและบอกความหมาย      
16 นกัเรยีนจดัป้ายความรูเ้กีย่วกบัคุณธรรม      
                                     6.เป็นผูม้มีารยาทแบบไทย 
17 มารยาทไทยทีน่กัเรยีนปฏบิตัเิป็นประจาํ ในเรื่อง การไหว ้

การกราบ การแสดงความเคารพ การเดนิ การนัง่ การพูด 
การรบัสง่สิง่ของรายบุคคล 

     

18 นกัเรยีนมรีายชื่อบนบอรด์เกยีรตยิศ ประกาศยกย่อง
บุคคลทีม่มีารยาทงาม เรยีบรอ้ย 

     

                                     7. มวีนิยัจราจร 
19 นกัเรยีนทาํเครื่องหมายจราจรตามจุดต่างๆ ตามสภาพ

จรงิ เช่น ป้ายเดนิชดิขวา ป้ายขีจ่กัรยานชดิซา้ย ป้ายหา้ม
จอด 

     

20 นกัเรยีนปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบจราจร จนเกดิเป็นนิสยั      
21 นกัเรยีนเคารพสทิธขิองตนเองและผูอ้ื่น      
                                   8. เขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อนหลงัในการเขา้รบับรกิาร 
22 นกัเรยีนมรีะเบยีบในการเขา้แถวเรยีงลาํดบัก่อน-หลงัใน

การเขา้รบับรกิารต่างๆ เช่น การรบั ประทานอาหาร
กลางวนั การเขา้หอ้งเรยีน หอ้งประชุม 

     

23 นกัเรยีนมรีายชื่อบนบอรด์เกยีรตยิศ ประกาศยกย่อง
บุคคลทีป่ฏบิตัตินในการเขา้แถวก่อน-หลงั เป็นประจาํ 

     

                                    9.  ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของสถานศกึษา 
24 นกัเรยีนปฏบิตัติามระเบยีบ กฎบงัคบัของโรงเรยีน      
25 นักเรยีนสามารถเป็น ”สารวตัรอาสา” ดูแลความเรยีบรอ้ย

ของเพื่อนๆ 
     

                                   10.ไม่ขอ้งเกีย่วยาเสพตดิ 
26 นกัเรยีนเล่นกฬีา กจิกรรมนนัทนาการ และการใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
     

27 นกัเรยีนร่วมจดันิทรรศการต่อตา้นยาเสพตดิ      
28 นกัเรยีนร่วมจดักจิกรรม ”ตน้ไมพ้ดูได”้ ตดิป้ายคาํขวญั

ต่อตา้นยาเสพตดิ 
     

29 นกัเรยีนเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นยาเสพตดิ      
30 นกัเรยีนเป็นตวัอย่างทีด่ขีองเยาวชน       
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สรปุแบบประเมินกิจกรรม “เยาวชนคนดี ศรีสาธิต” 
  ชัน้ มธัยมศกึษาปีที.่................... 
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กิจกรรม “โยคะพาเพลิน” 
 

ความเป็นมาของโยคะ 
 โยคะ เป็นวชิาหนึ่งทีเ่ก่าและมคีวามสาํคญัสงูค่ามากของประเทศอนิเดยี หมายถงึ องค์
รวมของบุคลกิภาพทีส่งูสุด รากศพัทข์องโยคะสามารถแปลว่า “สมาธ”ิ ได ้โยคะตอ้งอาศยัเทคนิค
หลายประการในการสรา้งเป็นองคร์วม ผูฝึ้กโยคะแต่ละคนหรอืแต่ละกลุ่มสามารถผสมผสานเทคนิค
ต่างๆ มาจดัทําเป็นหลกัสตูรเฉพาะขึน้มาได ้และเปิดสอนในโรงเรยีนและสถานทีต่่างๆ ซึง่กไ็ดเ้น้น
เทคนิคแตกต่างกนัไปแต่กย็งัคงมเีป้าหมายเดยีวกนัคอื จดุสงูสุดของการรวมเป็นหน่ึงเดยีว ดว้ยการ
ควบคุมการเปลีย่นแปลงของจติ บางสถานทีอ่าจจะฝึกการควบคุมจติโดยตรง ขณะทีบ่างโรงเรยีนใช้
วธิอีอ้มคอื ฝึกกายเพื่อมาควบคุมจติ 
 ผูฝึ้กโยคะ ควรทาํความเขา้ใจคาํทีใ่ชใ้นการฝึกโยคะ ไดแ้ก่ 
 อาสนะ คอื ท่ายดืส่วนต่างๆ ของรา่งกายทีจ่ะทําใหเ้กดิความสงบในกายและในจติใจ ทาํ
ใหก้ารสัง่การของสมองไปทีก่ลา้มเนื้ออยูใ่นจงัหวะทีเ่หมาะสม และเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แรงของ
กลา้มเนื้อ หลกัสาํคญัพืน้ฐาน 2 ขอ้ทีค่วบคุมอาสนะ คอื ความนิ่งและความสบาย เป็นการผสมผสาน
กนัทัง้กายและใจ การฝึกตอ้งไมฝื่นและคงท่าไวต้ามความสามารถของตวัเราเอง  
 อาสนะแบ่งยอ่ยออกได ้ดงันี้ 
 1. อาสนะเพื่อสมาธ ิเป็นท่านัง่ขดัสมาธเิพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพที่ม ัน่คงและสบาย จดัวางแขน 
ขา  ศรีษะ และคอไดห้ลายรปูแบบ และหน้าอกจะตอ้งตัง้ตรงเสมอ 
 2. อาสนะเพื่อการเสรมิสรา้ง เป็นการออกกําลงัซึง่รวมถงึการยดืกลา้มเนื้อใหแ้ขง็แรง ทาํ
ใหก้ระดกูสนัหลงัมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ กระตุ้นการทํางานของอวยัวะภายในหน้าอก ช่องทอ้ง ซึง่
ทัง้ท่านัง่ ท่านอนและท่ายนื 
 3. อาสนะเพื่อผ่อนคลายป็นท่านอน เพื่อใหเ้กดิความผ่อนคลายทัง้ร่างกายและจติใจ 
 ปราณ คอื การควบคุมจงัหวะการหายใจ ทัง้การหายใจเขา้และหายใจออก ทีส่าํคญัทีสุ่ด 
คอื การพยายามหายใจใหล้กึและยาว แต่อยา่กลัน้หายใจ 
 สมาธิ คอื การควบคุมจติ ลมหายใจ โดยการพยายามสนใจในสิง่ใดสิง่หนึ่งเพยีงอย่าง
เดยีวอยา่งมัน่คง ไมว่่าจะเป็นภาพ เสยีง ความคดิ หรอืประสบการณ์ (ทศันีย ์ผลเนืองมา.  2552:  
94-97; อา้งองิจาก กว ีคงภกัดพีงษ์.  2545) 
 เกศสุดา ชาตยานนท ์(2545: 13) ไดร้วบรวมนิยาม ความหมายของโยคะ โดยทัว่ไป ดงันี้   
 โยคะ เป็นคาํเก่ามาจากภาษาสนัสกฤต แปลว่า ความเป็นหนึ่ง คอื ความแน่วแน่ หรอื 
สงบ  ศรอีรพนิโท มหาบุรษุของอนิเดยียกยอ่งโยคะว่า คอื ความพยายามไปสู่ความสมบูรณ์ของ
มนุษย ์โดยพฒันาทัง้กาย ชวีติ สมอง สตปิญัญาและจติวญิญาณ โดยพืน้ฐานสําคญัทีสุ่ดในการ
พฒันาดงักล่าว กเ็พื่อทีจ่ะเป็นนาย (ใจ) ของตนเอง 
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 เกศสุดา ชาตยานนท ์แสดงความคดิเหน็นิยามนี้ไวว้่า โยคะ คอื ศลิปะในการดําเนินชวีติที่
มุง่บรหิารกายและฝึกจติเพื่อใหช้วีติมสีนัตสิุข 
หลกัการส าคญัของการฝึกโยคะ   
  เกศสุดา ชาตยานนท ์(2545: 17-20) ไดแ้บ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ ตรงกบักว ีคงภกัดพีงษ์  
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 3 หวัขอ้ คอื อาสนะ ปราณ และสมาธ ิซึง่เลอืกมาเป็นหลกัในการสอน
นกัเรยีนในชมรม “โยคะพาเพลนิ” ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เพยีง 3 ขอ้ทีต่รงกนัเพื่อเปรยีบเทยีบ
และใหเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้ 
 อาสนะ คอื สภาวะในการนัง่หรอืทาํท่าทีม่รีปูแบบเฉพาะไมว่่า นัง่ ยนื นอน ทีเ่อือ้ต่อ
ความสงบมัน่คงทัง้กายและใจต่อคุณภาพชวีติ อาสนะมจีุดประสงคท์ีท่ําใหก้ารสัง่การของสมองไปยงั
กลา้มเนื้อ หลกัการพืน้ฐาน 2 ประการทีค่วบคุมอาสนะ คอื ความนิ่ง และความสบาย ซึง่หมายความ
ว่าอาสนะเป็นการผสมผสานของกายและใจ คอื แมเ้ราฝึกปฏบิตัทิางกาย แต่ใจเรากไ็ดร้บัผลเช่นกนั 
อาสนะต่างๆ ฝึกเพื่อผลดงัต่อไปนี้ 
 1. สมาธ ิทําใหเ้กดิความสงบน่ิง สามารถตดัสิง่รบกวนทีเ่กดิจากภายใน เช่น ความวุ่นวาย
ใจ ความขดัแยง้ในอารมณ์ การมสีตริูเ้ท่าทนัในร่างกายและลมหายใจอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อการเสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ กระดกูสนัหลงั และการทาํงานของอวยัวะภายในทรวงอก 
ช่องทอ้ง เพิม่การไหลเวยีนของโลหติช่วยลดสิง่รบกวนจากภายนอก เช่น ความเครยีด ความตงึลา้ 
มอืสัน่ ฯลฯ   
  3. เพื่อการผ่อนคลาย ซึง่จะทาํใหร้ะบบของชวีติสมดุล ทัง้วธิคีดิ วธิกีนิและการใชช้วีติ
อยา่งถูกตอ้ง 
 ปราณ เป็นการฝึกฝนเพื่อควบคุมกลา้มเนื้อ ระบบประสาทอตัโนมตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัลม
หายใจ ซึง่จะนําไปสู่การควบคุมจงัหวะการหายใจทัง้เขา้และออก ทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื การพยายาม
หายใจใหไ้ดล้กึและยาว ในช่วงเริม่ฝึก ผูฝึ้กควรหลกีเลีย่งการกลัน้หายใจ ปราณแบ่งไดเ้ป็น  
3 จงัหวะ คอื หายใจเขา้คงทีแ่ละหายใจออก 
 สมาธิ หมายถงึ การควบคุมจติตัง้แต่ฝึกถอนใจออกมาจากประสาทรบัรูจ้นไปถงึเขา้ฌาณ  
มวีธิฝึีกสมาธมิากมาย ซึง่กล็ว้นเป็นการพยายามพุ่งความสนใจลกึลงไปยงัสิง่ๆ เดยีว ไมว่่าจะเป็นสิง่
สิง่หนึ่ง เสยีงเสยีงหนึ่ง หรอืความคดิความคดิหนึ่ง เป็นตน้ 
 ศุภจัฉรยี ์จนัทนา (2545: 78) ไดเ้ขยีนบทความไวว้่าในประเทศศรลีงักากม็กีารสอนโยคะ 
แก่เดก็กนัอยูม่าก คารนิ เวตตมินุี ผูส้อนไดแ้นะนําการฝึกโยคะแก่เดก็ๆ ทัว่ไป และเดก็ทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษไวว้่า ควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ทาํท่าต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิไมค่วรกดดนัเดก็ให้
ทาํท่าตามทีผู่ส้อนตอ้งการ ควรใหเ้ดก็ๆ ไดส้นุกสนานกบัท่าทีเ่ขาตอ้งการจะเป็นการเริม่ต้นพืน้ฐาน
โยคะทีด่ต่ีอไปในอนาคต 
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา การฝึกโยคะสาํหรบัเดก็กําลงัเป็นทีน่ิยม มสีถาบนัการฝึกอบรม
โยคะหลกัสตูรสาํหรบัเดก็รฐับาลเริม่นําโยคะมาสู่โรงเรยีนดว้ยการฝึกก่อนสอบเพื่อช่วยผ่อนคลาย
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ความเครยีดและไดบ้รรจไุวใ้นหลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา สาํหรบัประเทศไทยเริม่มกีาร
สนใจฝึกโยคะสําหรบัเดก็มากขึน้         
 พรีะ บุญจรงิ ไดก้ล่าวไวใ้นคาํนําหนงัสอื เรือ่ง “โยคะกบัโรงเรยีน” ว่าวชิาโยคะเป็นวชิา
บงัคบัทีก่ระทรวงศกึษาธกิารของอนิเดยีกําหนดใหม้กีารสอนนกัเรยีนระดบัประถมและมธัยม 
กําหนดใหทุ้กโรงเรยีนมกีารฝึกโยคะ  มกีจิกรรมโดยเฉพาะดา้นศลีธรรม หลกัสตูรทีส่ภาการศกึษา
ของประเทศอนิเดยีใชใ้นโรงเรยีนสามารถนํามาใชก้บัเดก็ไทยได ้เช่น ความเมตตากรุณา ความอด
กลัน้ ความมมีนุษยธรรม การยอมรบัความจรงิในชวีติ ความศรทัธาในกฎธรรมชาต ิ เชื่อฟงั
กฎเกณฑข์องสงัคมและความประพฤตโิดยสอนใหรู้จ้กัควบคุมตนเองชัว่ขณะ เช่น นัง่นิ่งๆ 2 นาท ี
หา้มพดูคุย 5 นาท ีเป็นตน้ การใชเ้พลง หรอืดนตรปีระกอบ และสอนโยคะไดผ้ลดมีาก  
(ทศันีย ์ผลเนืองมา.  2552: 98 - 99; อา้งองิจาก พรีะ บุญจรงิ.  2545: คาํนํา) 
 กระทรวงศกึษาธกิารของไทยไมไ่ดก้ําหนดใหก้ารเรยีนโยคะเป็นวชิาบงัคบัเหมอืนใน
ประเทศอนิเดยี แต่มบีางโรงเรยีนบรรจโุยคะเป็นวชิาเลอืก หรอืเปิดเป็นชมรมของนกัเรยีน ซึง่ใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ไดก้ําหนดใหม้กีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยใหเ้ลอืกกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ความสนใจ
ตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 
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กิจกรรม “โยคะพาเพลิน” 
ระดบัมธัยมศกึษา (ม.1-ม.3) 

 

สปัดาห์ การจดักิจกรรม หมายเหตุ 
1 ปฐมนิเทศกจิกรรมพฒันาตนเองและเลอืกชมรม ม.1 - ม.3 (20 คน) 
2 ปฐมนิเทศชมรม ”โยคะพาเพลนิ”    
3 ทาํแบบสอบถามก่อนเรยีน (Pre-test)  
4 การอบอุ่นรา่งกาย ท่าภเูขา ท่าตน้ไม ้ท่ากระต่าย   หนงัสอืการฝึกโยคะ 
5 ท่าแมวโก่งตวั ท่าแมวตะครุบเหยือ่ ท่าสงิโต    
6 ท่าตัก๊แตนตวัเลก็ ท่าคมี    
7 ท่าจระเข ้ท่าง ู  
8 ท่าตามจนิตนาการของนกัเรยีน นกัเรยีนนําเสนอ 
9 ท่าตามจนิตนาการของนกัเรยีน นกัเรยีนนําเสนอ 
10 ท่าตามจนิตนาการของนกัเรยีน นกัเรยีนนําเสนอ 
11 ท่าตามจนิตนาการของนกัเรยีน นกัเรยีนนําเสนอ 
12 ท่าตามจนิตนาการของนกัเรยีน นกัเรยีนนําเสนอ 
13 แบ่งกลุ่มแต่งนิทานประกอบโยคะ  
14 นําเสนอนิทานประกอบโยคะ นกัเรยีนนําเสนอ 
15 นําเสนอนิทานประกอบโยคะ นกัเรยีนนําเสนอ 
16 ทบทวนท่าโยคะทีเ่รยีนรู ้10 ท่า      จดันิทรรศการ 
17 ทบทวนท่าตามจนิตนาการของนกัเรยีน   จดันิทรรศการ 
18 ประเมนิผลและทาํแบบสอบถามหลงัเรยีน (Post-test)  
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ท่าโยคะพืน้ฐาน 
 

 
 

 
           ท่านัง่ 

 
                  ท่าจระเข ้            ท่าตน้ไม ้

 
 

 
                  ท่าแมวโก่งตวั                                                                          

 
ท่าง ู

          ท่ายนื 

 
        ท่านอนหงาย                                    

 
      ท่านอนควํ่า 
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ท่าโยคะแบบต่างๆ 
 

 

 
         ท่าคมี 

 
                          ท่าตัก๊แตน 
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กิจกรรม “โยคะพาเพลิน”    
   
1. สาระส าคญั 
 การฝึกโยคะ เป็นการฝึกความเคลื่อนไหวอยา่งมสีต ิโดยทีผู่ฝึ้กตอ้งสนใจท่วงท่าในการ
เคลื่อนไหวดว้ยความสงบ จะทาํใหเ้กดิความสบาย จติใจมพีลงั สามารถเรยีนรูแ้ละทาํงานไดด้ ี
รา่งกายมคีวามคล่องแคล่ว เป็นการพฒันาตนเองทัง้ร่างกาย จติใจ และอารมณ์ ทาํใหผู้ฝึ้กไดม้อง 
เหน็ธรรมชาตริอบดา้นและสามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิได้ กจิกรรม “โยคะพาเพลนิ” เป็นวชิาเลอืก
ของนกัเรยีน ซึง่ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ไดก้ําหนดใหม้กีจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551โดยใหเ้ลอืกกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนตามความถนดั ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รยีน การสอน “โยคะ” เป็นกจิกรรมที่
พฒันาใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองเน้นความสนุกสนาน ความสงบ (สมาธ)ิ ความสบาย (ผ่อน
คลาย) และเสรมิวธิกีารหายใจ (ปราณ) แบบงา่ยๆ สอนตามลาํดบัขัน้ตอน จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
สาระการเรยีนรู ้ สื่อการเรยีนรู ้และอุปกรณ์การฝึก การวดัและการประเมนิผล เป็นกจิกรรมที่
ส่งเสรมิสุขภาพ บุคลกิภาพทางดา้นรา่งกายและจติใจทีด่ ีรวมทัง้ผูเ้รยีนมคีวามสุขในการทาํกจิกรรม 

สาระการเรียนรู้ 
 เป็นการเรยีนรูโ้ดยจดับรรยากาศใหเ้ป็นธรรมชาต ิ 
 1. โยคะเป็นการบรหิารร่างกายและจติใจ ทาํใหม้สีุขภาพแขง็แรง มบีุคลกิภาพทีด่ ีสงา่งาม 
มจีติใจทีส่งบแจม่ใสและมคีวามสุข 
 2. โยคะสาํหรบัเดก็จะเริม่ต้นจากธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มรอบตวั เป็นการฝึกการสงัเกตและ
นําจดุเด่นมาฝึกปฏบิตัติามลําดบัขัน้ตอนจะทาํใหเ้ขา้ใจธรรมชาตริอบตว้มากขึน้ และเกดิความรกั
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 3. การฝึกโยคะเป็นการฝึกปญัญาไปดว้ย โดยการพจิารณาถงึอาการตงึ อาการคลาย  
 4. โยคะสอนใหน้กัเรยีนไดอ้ยูก่บัความสุข สนุกสนานและรูจ้กัเรยีนรูก้ารอยูก่บัความทุกขใ์น
การฝึกบางท่า รูจ้กัการแก้ปญัหาดว้ยตนเองอยา่งมสีต ิ
 5. โยคะเป็นทางเลอืกทางหน่ึงทีจ่ะปรบัสมดุลของชวีติคนเรา เป็นการป้องกนัและพึง่พา
ตนเอง เป็นการดแูลรกัษาตนเองตามแนวทางธรรมชาตทิีทุ่กคนสามารถทําได้ 
 6. ท่าโยคะทีไ่ดเ้รยีนรูม้ที ัง้หมด 10 ท่า คอื ท่าภเูขา ท่าตน้ไม ้ท่ากระต่าย ท่าแมวโก่งตวั 
ท่าแมวตะครบุเหยือ่ ท่าสงิโต ท่าตัก๊แตนตวัเลก็ ท่าคมี ท่าจระเข ้และท่างู 
2. วตัถปุระสงค ์ 
     1. นกัเรยีนไดบ้รหิารร่างกายใหแ้ขง็แรงทาํใหม้บีุคลกิภาพทีส่งา่งาม 
     2. นกัเรยีนไดฝึ้กจติใจดว้ยการนัง่สมาธ ิทาํจติใจใหส้งบ ผ่อนคลายความเครยีด 

3. นกัเรยีนไดฝึ้กการหายใจแบบโยคะดว้ยการหายใจเขา้และออก ทาํใหร้ะบบการหมนุเวยีน
ของโลหติดขีึน้ 
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     4. นกัเรยีนไดร้บัความสนุกสนาน มคีวามสุขจากการฝึกท่าทางเลยีบแบบพชืและสตัว ์
ชนิดต่างๆ      
 5. นกัเรยีนไดฝึ้กการพฒันาความคดิและจนิตนาการตามความสามารถ 
 6. นกัเรยีนไดร้ว่มกนัทาํงานกลุ่มและแสดงความสามารถเป็นกลุ่มได้ 
3. เป้าหมาย   
               นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-3 จาํนวน 20 คน  
4. การจดักิจกรรม 

1. วางแผนการจดักจิกรรม ชมรม“โยคะพาเพลนิ”    
2. ดาํเนินกจิกรรมตามแผนงาน 
3. จดัเตรยีมสถานที่/หนงัสอื/อุปกรณ์ 
4. ประชาสมัพนัธ ์ชีแ้จง วตัถุประสงคข์องกจิกรรมใหค้ณะครแูละนกัเรยีนทราบ 
5. จดัแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตามความถนดั และความสามารถ กลุ่มละ 5-6 คน 
6. ครแูจกหนงัสอืการฝึกโยคะ และอุปกรณ์ใหน้กัเรยีน เพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

          7. ใหน้กัเรยีนฝึกหลกัของโยคะและขัน้ตอนพืน้ฐาน 6 ประการ ดงันี้ 
  1. การฝึกท่าทาง (อาสนะ) 
  2. การฝึกลมหายใจ (ปราณ) 
  3. การควบคุมจติ (สมาธ)ิ 
  4. การผ่อนคลาย 
  5. การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 
  6. การมองโลกในแงด่ ี
 นกัเรยีนทีเ่รยีนโยคะทุกคนจะไดร้บัการฝึกใหน้ัง่สมาธก่ิอนเรยีนทุกครัง้ ฝึกนัง่สงบและ
สวดมนต ์(นะโม 3 จบ) นัง่ท่าขดัสมาธ ิใชม้อืขวาวางทบัมอืซา้ย ฝา่มอืหงายขึน้ นัง่หลงัตรง แต่ไม่
เกรง็ ค่อยๆ หายใจเขา้ออก ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ ท่องคาํว่า “พุธ” เมือ่หายใจเขา้ และ “โธ” เมือ่
หายใจออก หายใจชา้ๆ ส่วนนกัเรยีนทีน่บัถอืศาสนาอื่น ท่องคาํว่า“เขา้-ออก”นัง่สมาธปิระมาณ  
2-3 นาท ีและเพิม่เวลาเป็น 5 นาท ีในครัง้ต่อไป   
5. ส่ือ/อปุกรณ์  
 1. สื่อการเรยีนรูแ้ละอุปกรณ์การฝึก  
 2. หนงัสอืการฝึกโยคะสําหรบัเดก็ 
 3. เบาะหรอืแผ่นรองทีไ่ม่นุ่มหรอืแขง็เกนิไป 
 4. สวมเสือ้ผา้ทีร่ดักุมและยดืหยุน่สบายตวั หรอืชุดพลศกึษา 
 5. วทิย ุและเทปบรรเลงทีม่เีสยีงธรรมชาต ิเช่น เสยีงนกรอ้ง เสยีงน้ําตก และบทสวดต่างๆ 
ทัง้ของไทยและต่างประเทศ 
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6. ระยะเวลา ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554   
7. สถานท่ีจดักิจกรรม หอ้งกจิกรรม โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
8. การประเมินผล 
 1. สงัเกตและบอกลกัษณะท่าโยคะทีท่ําใหด้โูดยเลยีนแบบธรรมชาต ิ
 2. บอกชื่อท่าโยคะและแสดงท่าทางประกอบ 
 3. ความคดิสรา้งสรรคท์่าโยคะของตนเอง  อธบิายวธิทีาํและวาดรปูประกอบ 
 4. ความคดิสรา้งสรรคใ์นการแต่งนิทานประกอบท่าโยคะ และการแสดงบทบาทสมมติ 
 5. การประเมนิตนเอง การประเมนิจากเพื่อน และความคดิเหน็ของผูป้กครอง 
 6. การประเมนิของผูส้อนแต่ละครัง้จากการฝึก และในสมดุแบบฝึกหดั 
 7. การนําเสนอผลงานดว้ยป้ายนิเทศ ในนิทรรศการชมรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
เป็นเวลา 1 สปัดาห ์
 8. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
      -มาตรฐานที ่2 (2.1, 2.2) 
 9. วธิกีารประเมนิ  
        - แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
      - แบบฝึกหดั 
          - แบบสอบถามความพงึพอใจ 
9.  พฤติกรรมท่ีคาดหวงั   
  1. นกัเรยีนมรี่างกายทีแ่ขง็แรงและมบีุคลกิภาพทีด่ ี
     2. นกัเรยีนฝึกจติใจดว้ยการนัง่สมาธ ิทาํจติใจใหส้งบ และผ่อนคลายความเครยีดได้ 
     3. นกัเรยีนฝึกการหายใจแบบโยคะดว้ยการหายใจเขา้และออกไดถู้กตอ้ง        
 4. นกัเรยีนไดร้บัความสนุกสนานจากการเรยีนโยคะ      
 5. นกัเรยีนพฒันาดา้นความคดิและจนิตนาการไดต้ามความสามารถ 
 6. นกัเรยีนรว่มทํางานกลุ่มและแสดงความสามารถเป็นกลุ่มได้ 
       
ข้อเสนอแนะส าหรบัคร ู
 ในการฝึกใหถู้กตอ้งครจูาํเป็นทีจ่ะตอ้งเดนิดนูกัเรยีนใหท้ัว่ถงึ และแนะนําการนัง่ การนอน  
การยดืขาใหถู้กตอ้ง ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนทีท่ําไมไ่ด ้ใหก้ําลงัใจดว้ยคาํพดูเบาๆ ใชค้วามใจเยน็ 
อดทน และความเมตตาในการฝึก สิง่ทีค่รพูงึตระหนกั คอื การไมเ่อานกัเรยีนไปเปรยีบเทยีบกบั
เพื่อนๆ เนื่องจากนกัเรยีนทุกคนสามารถทาํไดต้ามความสามารถของตน เพราะเดก็ๆ จะกระดกูอ่อน
และเคลื่อนตวัไดง้า่ยกว่าผูใ้หญ่ การฝึกฝนจะช่วยใหเ้กดิการพฒันาท่าฝึกแต่ละท่าได ้นกัเรยีนจะได้
เรยีนรูก้ารเพยีรพยายาม การเชื่อมัน่ในตนเอง คน้พบความสามารถของตนเองดว้ยการปฏบิตัจิรงิ 
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แบบบนัทึกการจดักิจกรรมชมรม.................. 
 

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที่.....                                        ประจาํภาคเรยีนที่..... ปีการศกึษา.......... 
สปัดาหท์ี.่.........                                                วนัที.่..........เดอืน.....................พ.ศ........ 
 

 

เนื้อหากจิกรรม  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
ปญัหา อุปสรรค   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
บนัทกึ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ............................................. 
   (..........................................) 
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ครทูีป่รกึษากจิกรรมชมรม 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

กจิกรรม “โยคะพาเพลนิ” 
 

 ค าช้ีแจง  ใหท้ําเครือ่งหมาย    ในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมการทาํกจิกรรมกลุ่มของนกัเรยีน  

 

         ลงชื่อ …………………………....... ผูป้ระเมนิ 
                     …../ ……../ …… 

           เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ                                                                                                                                 
ด ี                 =     3       คะแนน     
พอใช ้            =     2       คะแนน                  
ปรบัปรุง         =     1       คะแนน  

 
 ที ่

 
ชือ่ - สกุล 

การวางแผน
ร่วมกนั 

การแบ่งงาน 
กนัทาํอย่าง
เหมาะสม 

การรบัฟงั 
ความคดิเหน็ 

การเสนอ
ความคดิเหน็

ร่วมกนั 

การแกไ้ข
ปญัหาการ
ทาํงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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แบบบนัทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

กจิกรรม “โยคะพาเพลนิ” 
 

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที.่............                                  ประจาํภาคเรยีนที่.......ปีการศกึษา............. 
ชื่อครทูีป่รกึษาชมรม  1................................................     2.........................................................  
 

ที ่ ชือ่สกุล ชัน้ 

 
เดอืน 

เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม (จาํนวนครัง้) 

รวม 
สรุป 
ผ 
มผ 

  
วนัที ่                       
ชม.
ที ่

                      

1.                            
2.                            
3.                            
4.                            
5.                            
6.                            
7.                            
8.                            
9.                            
10.                            
11.                            
12.                            
13.                            
14.                            
15.                            
16.                            
17.                            
18.                            
19.                            
20.                            
21.                            
22.                            
23.                            
24.                            
25.                            

 

                                                           ลงชื่อ................................................ 
                                                                 (............................................)                                                        

                                                                  ครทูีป่รกึษากจิกรรมชมรม     
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
กจิกรรม “โยคะพาเพลนิ” 

 

ค าช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง                                
ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวั 

1. เพศ                   ชาย                          หญงิ    
2. อายุ ............................ปี 
3. ระดบั 
     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่1     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่2      (   ) มธัยมศกึษาปีที ่3 
 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน  
  

 

ลาํดบั รายการประเมนิ 

 ความพงึพอใจ 

  ม
าก

ทีส่
ุด 

   ม
าก

 
 ปา

นก
ลา

ง 

  น้
อย

 
   น้

อย
ทีส่

ุด 
 

5 4 3 2 1 
1 กจิกรรมน่าสนใจตรงตามจดุประสงค์      
2 ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนดาํเนินการ      
3 กจิกรรมหลากหลายและเป็นประโยชน์      
4 ผูเ้รยีนไดค้น้พบและพฒันาตนเองตามศกัยภาพ      
5 คร/ูวทิยากร เอาใจใส่และใหค้าํปรกึษาอยา่งต่อเนื่อง      
6 ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมอย่างมคีวามสุข      
7 ผูเ้รยีนนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจาํวนั      

 
 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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กิจกรรม “โลกกว้างทางอาชีพ” 
 
 กจิกรรม”โลกกวา้งทางอาชพี” เป็นกจิกรรมชมรมทีส่่งเสรมิอาชพีแก่นกัเรยีนตามความ
ถนดัและความสนใจ เน้นการบรูณาการในกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลย ีเป็นการฝึกทกัษะงาน
อาชพีใหน้กัเรยีน สามารถสรา้งรายไดร้ะหว่างเรยีน และมนีิสยัรกัการทํางาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีใ่หส้ถานศกึษาจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 
 

กิจกรรม “โลกกว้างทางอาชีพ”  
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 

 

สปัดาห์ การจดักิจกรรม หมายเหตุ 
1 ปฐมนิเทศกจิกรรมพฒันาตนเองและเลอืกชมรม ม.1  (20 คน) 
2 ปฐมนิเทศ เลอืกประธานชมรม 

ครทูีป่รกึษา 
กจิกรรม 

3 สาํรวจความตอ้งการของนกัเรยีน 
4 แจกใบงาน แบ่งกลุ่มคน้ควา้ความรูเ้พิม่เตมิ  

- ความเป็นมาของเห็ดนางฟ้า /ถิ่นกําเนิด /ลกัษณะ/วงจรชวีติ
และขัน้ตอนการเพาะเหด็นางฟ้า  

5 นําเสนอผลงานการคน้ควา้ในแต่ละกลุ่ม (1) นกัเรยีนชมรม 
6 นําเสนอผลงานการคน้ควา้ในแต่ละกลุ่ม (2) นกัเรยีนชมรม 
7 จดัเตรยีมสถานที ่/เอกสาร / วสัดุ อุปกรณ์   ครทูีป่รกึษา 
8 ฝึกภาคปฏบิตั ิ

นกัเรยีนชมรม 9 ฝึกภาคปฏบิตั ิ
10 ใหน้กัเรยีนบนัทกึผลการสงัเกตแต่ละวนั  
11 วธิกีารเกบ็รกัษาเหด็ /ปฏบิตัจิรงิ ครทูีป่รกึษา 
12 ฝึกการคดิราคา ตน้ทุน กําไร / การทําบญัชรีายรบั-รายจา่ย ครทูีป่รกึษา 
13 ดแูล /จาํหน่ายผลผลติทีไ่ดใ้นแต่ละวนั 

2 สปัดาห ์
14 ดแูล /จาํหน่ายผลผลติทีไ่ดใ้นแต่ละวนั 
15 นําผลผลติทีไ่ดม้าประกอบอาหารในแต่ละกลุ่ม 

นกัเรยีนชมรม 
16 ทาํความสะอาดจดัเกบ็สถานที ่วสัดุ อุปกรณ์ / แจกกอ้นเหด็ให้

นกัเรยีนนํากลบัไปดแูลทีบ่า้น / ส่งงาน  
17 จดัป้ายนิเทศแสดงผลงาน 
18 ประเมนิผลและทาํแบบสอบถาม    ครทูีป่รกึษา 



 

289 

 
 

                   กิจกรรม “โลกกว้างทางอาชีพ” 
 
 1. สาระส าคญั 
       หลกัสูตรพื้นฐานการศึกษา พุทธศกัราช 2551 กําหนดให้สถานศึกษาจดัทําหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิน่ อกีทัง้กระทรวงศกึษามนีโยบายใหส้ถานศกึษาจดั
หลกัสูตรหรอืกจิกรรมส่งเสรมิอาชพีแก่นักเรยีน ให้นักเรยีนศกึษาหาความรูเ้พิม่ประสบการณ์ จาก
เหตุผลดงักล่าว โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ จงึไดส้ํารวจความต้องการของนักเรยีนในการ
เลอืกเรยีนกจิกรรมชมรม ตามความถนัดและความสนใจ แล้วจงึจดักจิกรรม ”โลกกว้างทางอาชพี” 
ชมรมเพาะเหด็นางฟ้า ระดบัมธัยมศกึษาศกึษาปีที่ 1 ขึน้ เพื่อเสรมิสร้างทกัษะและแนวคดิในการ
ประกอบอาชพีอสิระในอนาคต เป็นการช่วยเหลอืผูป้กครองอกีทางหนึ่งและยงัสามารถนําความรูท้ี่
ไดร้บัไปประกอบอาชพีเมือ่จบการศกึษา    
2. วตัถปุระสงค ์ 
     1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ และจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้หล่งเรยีนรู ้ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 
 2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถนําประสบการณ์ตรงไปประกอบอาชพีได ้เพื่อใหน้กัเรยีนมรีายได้
ระหว่างเรยีน  
 3. เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความภมูใิจ และมแีนวคดิในการประกอบอาชพีอสิระ 
 4. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข  

3. เป้าหมาย  
           นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 20 คน   
4. การจดักิจกรรม 

1. จดัประชาสมัพนัธใ์หค้ณะครแูละนกัเรยีนทราบ 
2.  สาํรวจความตอ้งการของนกัเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน ในเรือ่งความตอ้งการเกี่ยวกบัอาชพี

ในทอ้งถิน่ 
3. ประชุมครทูีป่รกึษากจิกรรม เพื่อวางแผนการจดักจิกรรม  
4. สาํรวจความตอ้งการ ความสนใจของนกัเรยีน  
5. จดัเตรยีมสถานที/่เอกสาร/อุปกรณ์ 
6. ฝึกภาคปฏบิตั ิและใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิในใบงาน 

 7. ฝึกการคดิราคา ตน้ทุน กําไร  
8. เผยแพรผ่ลงานและจดัจาํหน่าย 
9. จดันิทรรศการแสดงผลงาน 
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5. ส่ือ/อปุกรณ์ 
   1. ถุงเชือ้เหด็นางฟ้าสําเรจ็รปู   
  2. อุปกรณ์รดน้ําเหด็ (นกัเรยีนนํามา) 
  3. เอกสารประกอบกจิกรรม 
6. ระยะเวลา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 
7. สถานท่ีจดักิจกรรม เรอืนเพาะเหด็ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  
8. การประเมินผล 
 1. ตวัชีว้ดัสภาพความสาํเรจ็  
  -  มาตรฐานที ่7 (7.1), (7.2), (7.3) 
 2. วธิกีารประเมนิ 
  -  สงัเกต 
  -  สอบถาม 
  -  ตรวจสอบคุณภาพ 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
  - แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรม 
  - แบบบนัทกึการสงัเกต 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั   
  1. นกัเรยีนมปีระสบการณ์สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประกอบอาชพีได ้ 
 2. นกัเรยีนมรีายไดร้ะหว่างเรยีนเป็นการแบ่งเบาภาระผูป้กครอง 

     3. นกัเรยีนมจีติสํานึกในการอนุรกัษ์ หวงแหน สบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
     4. นกัเรยีนเป็นแบบอย่างในการสรา้งงาน สรา้งอาชพีในทอ้งถิน่ 
 5. นกัเรยีนรกัและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตน 
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ใบกิจกรรม 
  

ชื่อ.....................................................ชัน้............กจิกรรมชมรม...............................กลุ่มที.่......... 
อาจารยท์ีป่รกึษา     
 1.....................................................          2................................................................. 
 

ค าสัง่   
 1. ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ หวัขอ้ต่อไปนี้ (รายงาน) 
  1) ความเป็นมาของเหด็นางฟ้า (ถิน่กําเนิด) 
  2) ลกัษณะของเหด็นางฟ้า 
  3) วงจรชวีติของเหด็นางฟ้า 
  4) อุปกรณ์ในการเพาะเหด็นางฟ้า 
  5) ขัน้ตอนการเพาะเหด็นางฟ้า 
  

 2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึผลการสงัเกต 
 

วนัทีเ่ริม่ลงมอืปฏบิตั.ิ........../......./........... 
ว/ด/ป บนัทึกผลการสงัเกต เกบ็ครัง้ท่ี/ จ านวน หมายเหตุ 
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แบบประเมินทกัษะและเจตคติของการท ากิจกรรม  
กจิกรรม “โลกกวา้งทางอาชพี”    

 
การประเมนิครัง้ที.่...........        วนัที.่...........................................................................................       
กลุ่มที.่......       ชัน้มธัยมศกึษาปีที.่........ 
สมาชกิในกลุ่ม   1...............................................................4....................................................... 
  2................................................................5...................................................... 
  3................................................................6...................................................... 
 
ค าช้ีแจง  ทําเครือ่งหมาย / ในช่องทีต่รงกบัทกัษะและเจตคตขิองการทาํกจิกรรมกลุ่มของนกัเรยีน 

ขอ้ รายการประเมนิพฤตกิรรม 
คุณภาพการปฏบิตั ิ  

รวม 4 3 2 1 
1. การมสี่วนรว่มในการวางแผน       
2. การแบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      
3. การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      
4. การรว่มกนัแก้ปญัหา      
5. มคีวามสามคัคใีนการทาํกจิกรรมกลุ่ม      
6. การเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง      
7. ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ําหนดให ้      
8. การนําเสนอผลงานหน้าชัน้      
9. มปีระสบการณ์สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประกอบอาชพี      
10. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีอสิระ      

 
                                                      

         ลงชื่อ ..............................................ผูป้ระเมนิ 
(.............................................) 

 
 

       ระดบัคณุภาพ                                                                               
4 คะแนน  หมายถงึ  ดเียีย่ม                                                
3 คะแนน  หมายถงึ  ด ี
2 คะแนน  หมายถงึ  พอใช ้                                                 
1 คะแนน  หมายถงึ  ปรบัปรงุ                                               
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แบบประเมิน 
กจิกรรม “โลกกวา้งทางอาชพี” 

 
  

ค าช้ีแจง   ใหผู้ป้ระเมนิทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องว่างทีเ่ป็นความจรงิทีสุ่ด เพื่อใชข้อ้มลู 
                  ในการปรบัปรงุ พฒันาการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป  
 

ข้อมลูทัว่ไป 

                        นกัเรยีน ชัน้ มธัยมศกึษาปีที.่.......                         คร/ูผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
        

ความคิดเหน็การจดักิจกรรม 
 

 
ที ่

 
รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 
มากทีส่ดุ   มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

5  4  3 2  1  

1 การประชุมวางแผนงาน      

2 ระยะเวลาในการจดักจิกรรม      

3 ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการทาํกจิกรรม      

4 ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํกจิกรรม      

5 เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดนํ้า
ประสบการณ์ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 

     

6 นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง      

7 นกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข      

8 การบรูณาการสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร      

9 มคีวามภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ทีไ่ดร้บั      

10 กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      
 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................    
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  

                ……………………………………………………………………………………………………….…… 
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กิจกรรม “ยวุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม” 
  

1.สาระส าคญั  
 กจิกรรม “ยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม” ซึง่กจิกรรมทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เน้นใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึหวงแหนและมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยกจิกรรมหลกั
เป็นการเรยีนรูเ้รือ่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และรว่มกนัปลูกตน้กลา้ปา่ชายเลน โดยบรูณาการกบักลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพื่อใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าและประโยชน์ของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
และเกดิความภาคภูมใิจในผลงานทีไ่ดท้าํรว่มกนั เสรมิสรา้งความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ในการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม    
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อปลกูจติสาํนึกใหน้กัเรยีนมจีติอาสาและตระหนกัถงึความสาํคญัในการอนุรกัษ์
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 2. เพื่อใหน้กัเรยีนมทีกัษะและประสบการณ์ในการอนุรกัษ์และหวงแหนธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 3. เพื่อใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าของการใชเ้วลาอยา่งมคีุณค่าในการทําประโยชน์เพื่อสงัคม
ในช่วงวนัหยดุโดยไมก่ระทบเวลาเรยีน และเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการประพฤตปิฏบิตัตินในการตอบ
แทนคุณแผ่นดนิอย่างยัง่ยนื 
 4.เพื่อส่งเสรมิการทาํกจิกรรมของนกัเรยีน ดา้นคุณลกัษณะความมจีติสํานึกสาธารณะ   
มคีุณธรรมและจรยิธรรม การเสยีสละอุทศิตนเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
3. เป้าหมาย 
 นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-3 จาํนวน 100 คน 
4. การจดักิจกรรม 

1.  จดัตัง้ชุมนุมภายในสถานศกึษา โดยใชค้าบกจิกรรมชุมนุมของกลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
2.  วางแผนกจิกรรมเพื่อพฒันาสมาชกิในชุมนุมอยา่งเป็นขัน้ตอนและมรีปูแบบการบรหิารที่

ชดัเจน 
3.  พฒันาตนเองและภาวะความเป็นผูนํ้าใหแ้ก่สมาชกิ ในดา้นการจดักจิกรรมสนัทนาการ  

กจิกรรมฐาน กจิกรรมเชงิอนุรกัษ์   
4.  ประชุมเพื่อเสนอการจดักจิกรรมอยา่งน้อยปีละครัง้ ซึง่เป็นกจิกรรมเพื่อพฒันาตนเอง

ควบคู่กบักจิกรรมเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
5. ส่ือ/อปุกรณ์    
          1. ป้าย “ขอ้ความรณรงค”์         
  2. แผ่นพบักจิกรรม          
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          3. สตกิเกอร ์    
          4. รางวลั       
 5. เกม  
6. ระยะเวลา  ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554                                             
7. สถานท่ีจดักิจกรรม  ตําบลบางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ 
8. การประเมินผล 
 1. ตวับ่งชีค้วามสําเรจ็ 
  - มาตรฐานที ่1 (1.1), (1.6) 
  - มาตรฐานที ่7 (7.1), (7.2) 
 2. วธิปีระเมนิ 
  -  ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรม 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิ 
  - แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 1. นกัเรยีนมจีติอาสาและบอกถงึความสาํคญัในการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได้ 
 2. นกัเรยีนรูจ้กัอนุรกัษ์และหวงแหนธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 3. ใหน้กัเรยีนใชเ้วลาอย่างมคีุณค่าในการทําประโยชน์เพื่อสงัคม เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการ
ประพฤตปิฏบิตัตินในการตอบแทนคุณแผ่นดนิอย่างยัง่ยนื 
 4. นกัเรยีนช่วยกนัฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน โดยปลกูตน้กลา้ปา่ชายเลนจาํนวน 2,000 ตน้  
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แบบประเมินความพึงพอใจ (นกัเรยีน) 
กจิกรรม “ยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม” 

  
 

ค าช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง                                
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวั 

1.   เพศ                   ชาย                          หญงิ    
อายุ .........ปี 
ระดบั  (   )  มธัยมศกึษาปีที ่1     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่2      (   ) มธัยมศกึษาปีที ่3 
 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความพงึพอใจ  
 

ลาํดบั รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 ม
าก

 
  ป
าน

กล
าง

 
  น้
อย

 
  น้
อย

ทีส่
ุด 

 

5 4 3 2 1 
1 กจิกรรมน่าสนใจตรงตามจดุประสงค์      
2 นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนดาํเนินการ      
3 การบรูณาการสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร      
4 นกัเรยีนไดค้น้พบและพฒันาตนเองตามศกัยภาพ      
5 คร/ูวทิยากร เอาใจใส่และใหค้าํปรกึษาอยา่งต่อเนื่อง      
6 นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมอย่างมคีวามสุข      
7 นกัเรยีนเหน็คุณค่าของการใชเ้วลาในการทาํประโยชน์เพื่อสงัคม      
8 นกัเรยีนเกดิความภาคภูมใิจในผลงานทีไ่ดท้ํารว่มกนั      
9 นกัเรยีนพอใจกจิกรรมสนัทนาการ      
10 นกัเรยีนพอใจกจิกรรมฐาน          

 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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สรปุผลการประเมินการจดักิจกรรมชุมนุม 
 

 
ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่.........           ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา .............. 

ชื่อชุมนุม ......................... 
 

ค าช้ีแจง   จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม…...คน   จากจาํนวนเตม็…..คน 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่/ร้อยละ 
1.  กจิกรรมส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์  
2.  กจิกรรมนี้นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการทํากจิกรรม  
3.  กจิกรรมทีน่กัเรยีนไดพ้ฒันาและทาํนัน้สนองความสนใจ ความถนดัและความสามารถ  
4.  กจิกรรมทีท่าํสามารถส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ไีด้  
5.  กจิกรรมทีท่าํ ฝึกนกัเรยีนใหรู้จ้กัการทาํงานเป็นทมี  
6.  กจิกรรมทีน่กัเรยีนทาํมสี่วนส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในการเรยีนวชิาในหลกัสตูร  
7.  กจิกรรมทีน่กัเรยีนทาํ ฝึกคุณลกัษณะดา้นต่างๆ เช่น ความเป็นประชาธปิไตย  

ความซื่อสตัย ์ขยนั ประหยดั มรีะเบยีบวนิัย เอือ้เฟ้ือ 
 

8.  กจิกรรมนี้ทาํใหน้กัเรยีนรูจ้กัการวางแผนการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าเหมาะสม  
9.  กจิกรรมน้ีฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัแก้ปญัหาเฉพาะหน้าไดส้มเหตุสมผล  
10. กจิกรรมทีน่กัเรยีนทาํช่วยสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีระหว่างนกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง  

 
ความคดิเหน็เพิม่เตมิ   
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
ลงชื่อ .....................................................                   ลงชื่อ .....................................................  
       (........................................)                                   (..........................................) 
           คุณครทูีป่รกึษาชุมนุม                                 คณุครทูีป่รกึษาชุมนุม 
 
 



 

298 

 
 

  กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 2554    
 

 

กิจกรรมกิจกรรม 
เพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25542554  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต  

จงัหวดัปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี  
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ค าแนะน าการใช้คู่มือ  
                           
วตัถปุระสงค ์ 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน: กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ชุดน้ีจดัทําขึน้เพื่อใชเ้ป็น
สื่อทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีน บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ตลอดจนมคีุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษากําหนดไว ้นอกจากนี้ยงัช่วยใหเ้กดิความสะดวกต่อการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนสําหรบัผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการดําเนินกจิกรรม เพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

รปูแบบการน าเสนอ 
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน: กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ชุดน้ี ประกอบดว้ย 
หลกัการ เป้าหมาย แนวการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ และวธิกีารวดัผล
ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัทํา ผูจ้ดัทาํไดนํ้าเสนอ 
ไว ้5 กจิกรรม ประกอบดว้ย 1) กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน 2) กจิกรรมสภา
นกัเรยีนสู่ชุมชน 3) กจิกรรมสองวยัสานใยรกั 4) กจิกรรมสาธติปลอดภยั ไรล้กูน้ํายุงลาย  
และ 5) กจิกรรมปนัน้ําใจใหน้้อง 
    

ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรมจิตสาธารณะ 
 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ในส่วนของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนกถ็อื
เป็นสิง่สาํคญัยิง่ หลกัสตูรไดจ้าํแนกกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็น 3 ลกัษณะ คอื 1) กจิกรรมแนะแนว   
2) กจิกรรมนกัเรยีนและ 3) กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ซึง่เป็นหน้าทีข่องสถานศกึษา 
ทุกแห่งจะตอ้งเน้นการสรา้งเยาวชนทีม่คีวามสมดุล นกัเรยีนตอ้ง“เป็นคนเก่ง เป็นคนด ีมคีุณลกัษณะ
และมสีมรรถนะตามทีห่ลกัสูตรกําหนด” 
          การใหน้กัเรยีนทํากจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เป็นความมุง่หวงัทีจ่ะสรา้ง  
“จติสาธารณะ” และคุณลกัษณะแฝงอื่นๆ อกีมากมายผ่านกจิกรรมน้ี 
          ในการสรา้งจติสาธารณะมหีลายแนวทาง“สถานศกึษาจะตอ้งคดิกจิกรรมทีม่คีวามเป็นไป
ไดง้า่ยและสะดวกในการปฏบิตัแิต่ใหผ้ลด”ี เช่น 
 1. ส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามสามารถในการดแูลรกัษาบา้น และรบัผดิชอบงานบา้น ถอืเป็น
งานสาธารณะทีใ่กลต้วัทีสุ่ด โดยมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น ตื่นนอนแต่เชา้ กวาดบา้น ถูบา้น 
จดัระเบยีบ/กวาดบรเิวณบา้น 
 2. ส่งเสรมิใหเ้ดก็รว่มรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาซอย หมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยัโดยพฤตกิรรมที่
เป็นรปูธรรม เช่น ปลกูตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั หน้าบา้นพรอ้มดแูลรกัษา กวาดทําความสะอาด
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ถนนหรอืทีส่าธารณะรอบบา้นในรศัม ี5 เมตร เป็นกรรมการฝา่ยเยาวชนเพื่อการดแูลรกัษาซอย 
หมูบ่า้นทีอ่ยูอ่าศยั เป็นต้น    
 3. จดักจิกรรมเพื่อชีนํ้าทศิทางการพฒันาหรอืแกป้ญัหาใหแ้ก่ชุมชน อาท ิในช่วงฤดกูาล
ของการเสยีภาษเีงนิไดป้ระจาํปี ครคูณติศาสตรม์อบหมายใหน้กัเรยีนสอบถามเงนิไดข้องพ่อแมแ่ละ
นําใบคํานวณภาษ ี(ภ.ง.ด.91) มาคํานวณทีโ่รงเรยีนแลว้มอบหมายใหน้กัเรยีนนํากลบัไปบา้นเพื่อ
หารอืกบัคุณ พ่อ-คุณแมเ่พื่อชาํระภาษต่ีอไป ครวูทิยาศาสตร/์ครสูงัคมศกึษาใหน้กัเรยีนรว่มปฏบิตั ิ
การรณรงคก์ารลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในบา้น ครสูุขศกึษารว่มกบัชุมนุมสุขภาพในโรงเรยีน จดัทาํ
จดหมายเตอืน หรอืปฏบิตักิจิกรรมรณรงค์ทาํลายแหล่งยงุลาย เพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก โรคหวดั
สายพนัธุใ์หม่ หรอืโรคอื่นๆ เป็นตน้ 
 4. สถานศกึษาเป็นแกนนําในการพฒันาชุมชนในรศัมทีีเ่ป็นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา เช่น 
รบัผดิชอบดแูลในรศัม ี1 กโิลเมตร รอบสถานศกึษา โดยรว่มกบัชุมชนอย่างจรงิจงัในการพฒันา
บรรยากาศ/สิง่แวดลอ้มของชุมชน ทัง้นี้ อาจปฏบิตักิารผ่านกจิกรรมชุมนุมทีม่อียูใ่นโรงเรยีนและเน้น
ใหน้กัเรยีนมบีทบาทหลกัในการรว่มวางแผนพฒันา การปฏบิตักิารเช่นน้ี เสมอืน “การใชชุ้มชนที่
เป็นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา เป็นหอ้งปฏบิตักิารทดลองประสบการณ์ชวีติต่างๆ แก่ผูเ้รยีน” ทัง้นี้เชื่อว่า 
หากนกัเรยีนมองเหน็แนวทางการพฒันาชุมชนทีเ่ป็นรปูธรรม 1 ชุมชนจะสามารถนําประสบการณ์
ไปประยกุตใ์ชใ้นชุมชนทีอ่ยู่อาศยัของตนเองไดใ้นอนาคต อกีทัง้โรงเรยีนเองกจ็ะเป็นทีร่กัใคร ่เป็นที่
พอใจของชุมชนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของโรงเรยีน   
 5. ประสานงานกบัผูป้กครอง หรอืเครอืขา่ยผูป้กครอง ใหร้ว่มกนัวางแผนเพื่อทํากจิกรรม
สาธารณประโยชน์รว่มกนัเป็นวงศต์ระกูลโดยวางแผนเป็นรายปี พรอ้มแจง้แผนงานใหโ้รงเรยีน
ทราบ ตัง้แต่ตน้ปี การกระทําเช่นนี้นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงเรยีนในการส่งเสรมิให้
นกัเรยีนจดัทาํกจิกรรมสาธารณประโยชน์แล้ว ยงัเป็นการส่งเสรมิความสมัพนัธใ์นครอบครวั และ
ส่งเสรมิใหค้รอบครวัไทย “มจีติสาธารณะ” 
        แนวทางการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมจีติสาธารณะทาํไดห้ลายแนวทาง เป็นเรือ่งสําคญัระดบั 
ประเทศ เป็นคุณลกัษณะทีจ่ะช่วยใหส้งัคมอยู่รอดได ้โดยการรว่มแรงรว่มใจ รว่มมสี่วนรว่มจากทุก
ฝา่ย นอกจากหลกัสตูรจะประสบความสําเรจ็แลว้ประเทศไทยกค็งประสบความสาํเรจ็ไปดว้ย   
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กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
   

 การจดัทําคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์)ตาม
หลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํทีใ่ชใ้นคู่มอืใหต้รงกนั ผูจ้ดัทาํจงึนิยามความหมายของคาํศพัท์
ไวด้งันี้ 

   1.หลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หมายถงึ หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  
2551 ซึง่เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีป่ระกอบดว้ย รายละเอยีดเกีย่วกบัการกําหนดวสิยัทศัน์ หลกัการ 
จดุหมาย สมรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัชัน้ปี 
/ช่วงชัน้ การวดัผลประเมนิผลและกําหนดมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ซึง่เป็นเป้าหมาย
สาํคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในดา้นความรู ้และทกัษะการปฏบิตั ิรวมทัง้คุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์

 2. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ หมายถงึ กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมชุมชนและทอ้งถิน่ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อ
แสดงถงึความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคมมจีติสาธารณะ สามารถนําไปสอดแทรก
หรอืบรูณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และ
นกัศกึษาวชิาทหาร ไดต้ามความเหมาะสม ในการทาํกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ให้
ผูเ้รยีนรายงานแสดงการเขา้รว่มกจิกรรม และมผีูร้บัรองผลการเขา้รว่มกจิกรรมโดยสถานศกึษา   จดั
อยูใ่นรปูแบบของกจิกรรม โดยกําหนดไวเ้ป็นตวัอยา่ง 5 กจิกรรม ดงันี้ 
 2.1 กิจกรรม อย.น้อยสาธิต จิตอาสา พฒันาโรงเรียน เป็นกจิกรรมทีส่มาชกิ  
จติอาสาของนกัเรยีนเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธร์ว่มรณรงคก์นั ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและทศันคต ิ
ทีด่ต่ีอดา้นการบรโิภค สู่เพื่อน นกัเรยีน และบุคคลในโรงเรยีน 
   2.2 กิจกรรมนักเรียนสู่ชุมชน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อพฒันาและเพิม่พูนภาวะผูนํ้า 
ทกัษะความรูค้วามสามารถในการดาํเนินกจิกรรมในโรงเรยีนใหก้บัคณะกรรมการนกัเรยีน หวัหน้า
หอ้ง ประธานชุมชน และชมรมต่างๆ เป็นการขยายแนวคดิ การมสี่วนรว่มของนกัเรยีนในการพฒันา
สถาบนัดว้ยระบบสภานกัเรยีน ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดท้ํางานดว้ยความเสยีสละ มคีวามรบัผดิชอบ   
รูส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนเองและเป็นแบบอยา่งทีด่สีาํหรบัรุน่น้องต่อไป   
  2.3 กิจกรรมสองวยัสานใยรกั เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความรกั ความเกือ้กูล
ระหว่างเดก็ เยาวชน และผูส้งูอายุ เป็นการปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนรุ่นใหม ่มจีติสํานึกในการ
เคารพรกั ดแูลเอาใจใส่ และใหเ้กยีรตผิูส้งูอาย ุตลอดจนนกัเรยีนไดท้ํากจิกรรมและบําเพญ็ประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคม 
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    2.4 กิจกรรมสาธิตปลอดภยั ไร้ลกูน ้ายงุลาย เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัเรยีนรูจ้กั
การป้องกนัตนจากโรคไขเ้ลอืดออก โดยกําจดัและทําลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายภายในโรงเรยีน 
เป็นการปลกูจติสาํนึกและจติอาสาของนกัเรยีน ใหม้สี่วนรว่มในการทํากจิกรรมรว่มกนั ดาํเนินงาน
กําจดัลกูน้ํายุงลายจนเป็นกจิกรรมต่อเนื่องทัง้ทีบ่า้น โรงเรยีนและชุมชน 
  2.5 กิจกรรมปันน ้าใจให้น้อง เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ เพื่อปลกูฝงัความมี
น้ําใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยกนัรบับรจิาคหนงัสอื เสือ้ผา้ สิง่ของ และของเล่นแบ่งปนัใหน้้องทีด่อ้ย
โอกาส เช่น โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรยีนขยายโอกาส หรอืโรงเรยีนขนาดเลก็ เป็น
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแต่ละคนหรอืรวมกนัเป็นกลุ่มไดเ้สนอโครงการจติอาสาสาธารณ- 
ประโยชน์และดาํเนินงานรว่มกนั ฝึกความรบัผดิชอบและเสยีสละต่อสงัคม   
   3. การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ กจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัทําขึน้เพื่อเน้น
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วุฒภิาวะของผูเ้รยีน ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และเหน็คุณค่าของการทํากจิกรรม    
              4. การวดัผลประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่ม
กจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
กําหนด 
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แนวการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ
2. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตาม
ความถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร 
3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนพฒันาศกัยภาพในการจดักจิกรรม
เพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์จนเกดิคุณธรรม จรยิธรรม ตาม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
5.  เพื่อใหผู้เ้รยีนมจีติสาธารณะและใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

   กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์เป็น
กจิกรรมทีต่อ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา
ตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดย
คาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พฒันาการทางสมอง เน้นใหค้วามสาํคญัทัง้
ความรู ้และคุณธรรมจรยิธรรม จดักจิกรรมโดย
ใหผู้เ้รยีนคดิ สรา้งสรรค ์ออกแบบกจิกรรม
บาํเพญ็ประโยชน์อย่างหลากหลายรปูแบบเพือ่
แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะจติ
อาสา 

หลกัการ 
 

วตัถปุระสงค ์
 

ขอบข่าย 
กิจกรรมอาสา 

 

จดักจิกรรม 
บูรณาการในกลุม่ 
สาระการเรยีนรู ้
 

จดัเป็นโครงการ/ 
โครงงาน/กจิกรรม 
 จดักจิกรรม 

-  ในโรงเรยีน 
-  นอกโรงเรยีน 
 

จดักจิกรรม 
รว่มกบัองคก์รอืน่ 
 

ประเมนิผล 

ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน 

ไมผ่่าน ตาม
เกณฑ ์

ซ่อ
มเ

สร
มิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.  การปฏบิตักิจิกรรม 
3.  ผลงาน/ชิน้งาน/ 
     คุณลกัษณะของผูเ้รยีน 

เงือ่นไข 
1.  จดักจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  มคีรทูีป่รกึษากจิกรรม
ทุกกจิกรรม 
3.  เน้นผูเ้รยีนเป็นผูจ้ดั
กจิกรรม/รายงานตนเอง/ 
มชิิน้งาน 
4.  จดักจิกรรมเวลาใดกไ็ด้
โดยไมจ่าํกดัเวลา/สถานที/่ 
รปูแบบกจิกรรม 
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กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบําเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาตใินลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อช่วยขดัเกลาจติใจ
ของผูเ้รยีนใหม้คีวามเมตตากรณุา มคีวามเสยีสละ และมจีติสาธารณะเพื่อช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหอ้ยู่
รว่มกนัอย่างมคีวามสุข 

 

หลกัการ  
 กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์เป็นกจิกรรมทีต่อ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดยคํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสมอง เน้นใหค้วามสาํคญัทัง้ความรู ้และคุณธรรมจรยิธรรม จดักจิกรรม โดยให้
ผูเ้รยีนคดิสรา้งสรรคอ์อกแบบกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์อยา่งหลากหลายรปูแบบ เพื่อแสดงถงึความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะจติอาสา (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 55-57) 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหผู้เ้รยีนบําเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน สงัคมและ
ประเทศชาต ิ
 2. เพื่อใหผู้เ้รยีนออกแบบการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์อย่างสรา้งสรรค์
ตามความถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร 
 3. เพื่อใหผู้เ้รยีนพฒันาศกัยภาพในการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
 4. เพื่อใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์จนเกดิคุณธรรมจรยิธรรม
ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 5. เพื่อใหผู้เ้รยีนมจีติสาธารณะและใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
 

ขอบข่าย 
 เป็นกระบวนการจดักจิกรรมในลกัษณะกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ และกจิกรรมจติอาสา โดย
ผูเ้รยีนดําเนินการดว้ยตนเองในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความ
เสยีสละต่อสงัคม มจีติอาสา และจติสาธารณะ 
 

แนวการจดักิจกรรม 
 การจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เน้นใหผู้เ้รยีนรว่มกนัสาํรวจและวเิคราะห์
สภาพปญัหา รว่มกนัออกแบบการจดักจิกรรม วางแผนการจดักจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรมตามแผน 
รว่มสรุปผลและประเมนิผลการจดักจิกรรม รว่มรายงานผล พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรผ่ล
การจดักจิกรรม 
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 การจดักจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์สามารถเลอืกจดักจิกรรมหรอืเขา้รว่ม
กจิกรรมไดท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ดงันี้ 

1. จดักจิกรรมในลกัษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และประสบการณ์ของผูเ้รยีน
เอง โดยผูเ้รยีนสามารถจดักจิกรรมตามองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ซึง่สามารถ
จดักจิกรรมไดด้งันี้ 
      1.1 จดักจิกรรมภายในโรงเรยีน 
      1.2 จดักจิกรรมภายนอกโรงเรยีน 
 2. จดักจิกรรมลกัษณะโครงการ โครงงาน หรอืกจิกรรม หมายถงึ กจิกรรมทีผู่เ้รยีนนําเสนอ
การจดักจิกรรมต่อโรงเรยีนเพื่อขอความเหน็ชอบในการจดัทําโครงการ โครงงานหรอืกจิกรรม ซึง่มี
ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดทีช่ดัเจน โดยสามารถจดักจิกรรมไดด้งันี้ 
      2.1 จดักจิกรรมภายในโรงเรยีน 
      2.2 จดักจิกรรมภายนอกโรงเรยีน 
 3. จดักจิกรรมรว่มกบัองคก์รอื่น หมายถงึ กจิกรรมทีผู่เ้รยีนอาสาสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมกบั
หน่วยงานหรอืองคก์รอื่น ๆ ทีจ่ดักจิกรรมในลกัษณะเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยผูเ้รยีน
สามารถเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมไดด้งันี้ 
      3.1 รว่มกบัหน่วยงานอื่นทีเ่ขา้มาจดักจิกรรมในโรงเรยีน 
      3.2 รว่มกบัหน่วยงานอื่นทีจ่ดักจิกรรมนอกโรงเรยีน 
 

เง่ือนไข 
 เวลาเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคเรยีน/ปี โดยขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการของสถานศกึษา เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูจ้ดักจิกรรมดว้ย
ตนเองทุกขัน้ตอนและต่อเนื่องโดยมคีรเูป็นทีป่รกึษากจิกรรม ผูเ้รยีนจะจดักจิกรรมหรอืแสดง
พฤตกิรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที ่หรอืรปูแบบของกจิกรรมใดกไ็ด ้โดย
คาํนึงถงึความเหมาะสมตามบรบิทของแต่ละสถานศกึษาและขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการของ
สถานศกึษา 
 

การประเมินผลกิจกรรม 
 การประเมนิผลกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้รยีนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมใหค้รบ
ตามกรอบเวลาในโครงสรา้งของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงันี้ 
 1. ระดบัประถมศกึษา (ป.1-ป.6) มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม 60 ชัว่โมง 
 2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม 45 ชัว่โมง 
 3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม 60 ชัว่โมง 
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 ผ่าน  หมายถงึ  ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรมและมี
ผลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 
                 ไมผ่่าน หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่่านปฏบิตักิจิกรรม 
หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด 

ในกรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่่าน ครทูีป่รกึษาตอ้งใหผู้เ้รยีนซ่อมเสรมิการทํากจิกรรมใหค้รบตาม
กรอบเวลาทีก่ําหนดในโครงสรา้งของหลกัสตูร 
 

สาระส าคญั 
         ปจัจุบนัความเจรญิทางดา้นวตัถุทาํใหส้งัคมมคี่านิยมใหค้วามสาํคญัและแสวงหาเงนิทอง 
อํานาจ มากกว่าใหค้วามสําคญัดา้นจติใจ สงัคมจงึกลบัเสื่อมโทรมลงเตม็ไปดว้ยปญัหามากมาย การ
ปลกูฝงัจติใจใหบุ้คคลมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมจงึควรเกดิขึน้ในสงัคม ดว้ยเหตุนี้จงึมี
การกล่าวถงึ คาํว่า "จิตสาธารณะ"มากขึน้ เพื่อปลกูจติสาํนึกใหค้นเสยีสละ ทาํประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมเพื่อลดปญัหา แกป้ญัหาและสรา้งสรรคส์งัคม  
 

ความหมายค าว่า "จิตสาธารณะ   
         ราน ีศลิปชยั (2554: ออนไลน์) กล่าวว่า จติสาธารณะ (Public mind) หมายถงึ จติสาํนึก
เพื่อส่วนรวม มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของสิง่ทีเ่ป็นสาธารณะ ทีม่ไิดเ้ป็นของผูห้นึ่งผูใ้ด ทุกคนมสีทิธแิละ
หน้าทีใ่นการบํารงุรกัษารว่มกนั รวมถงึการมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามรกั ความเอือ้อาทรต่อคนอื่น 
และการกระทําทีไ่มเ่สื่อมเสยีหรอืเป็นปญัหาต่อสงัคม ประเทศชาต ิตลอดจนการทาํประโยชน์เพื่อ
สงัคม ลดความขดัแยง้และการใหข้วญัและกําลงัใจต่อกนัเพื่อใหส้งัคมเป็นสุข เช่น การดแูลรกัษา
สมบตัสิาธารณะ ไดแ้ก่ โทรศพัทส์าธารณะ เสาไฟฟ้า สวนสาธารณะ การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดย
การไมท่ิง้ขยะลงในแมน้ํ่าลาํคลอง ถนน ชายหาด การรวมกลุ่มกนัเพื่อแกป้ญัหาของตนเองและ
ชุมชน ซึง่อาจแสดงออกดว้ยการมสี่วนรว่มทางความคดิ การลงมอืกระทาํ การคดัคา้นสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งในสงัคม 
ตลอดจนการรว่มมอืกระทาํในสิง่ทีถู่กตอ้งเพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหา หรอืเพื่อแกป้ญัหาโดยทีไ่ม่ขดัต่อ
กฎหมาย เพื่อรกัษาประโยชน์ของส่วนรวม ซึง่สอดคลอ้งกบัณฐัณชิากร ศรบีรบิรูณ์ (2550: 20) ไดใ้ห้
ความหมายจติสาธารณะว่า หมายถงึ การกระทําของบุคคลทีม่คีวามปรารถนา และตระหนกัถงึความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยการดแูล เอาใจใส่และมสี่วนรว่มในการอาสาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
     

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตสาธารณะ  
           การมจีติสาธารณะนัน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิตามวถิกีารดําเนินชวีติของแต่ละบุคคล สภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ชุมชนและสงัคม จติสาธารณะหรอืจติสํานึกทางสงัคมอยูภ่ายใตอ้ทิธพิล 
ของปจัจยัแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก ดงัน้ี 
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           ปัจจยัภายนอก เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วกบัภาวะทางสมัพนัธภาพของมนุษย ์ภาวะทางสงัคมเป็น
ภาวะทีล่กึซึง้ทีม่ผีลต่อจติสาํนึกดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์เป็นภาวะทีไ่ดอ้บรมกล่อมเกลา และสะสมอยู่
ในส่วนของการรบัรูท้ลีะเลก็ทลีะน้อยทําใหเ้กดิสาํนึกทีม่รีปูแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอ้มทางสงัคม 
นี้เริม่ตัง้แต่พ่อแม ่พีน้่อง ญาต ิเพื่อน คร ูสื่อมวลชน บุคคลทัว่ไป ตลอดจนระดบัองคก์ร วฒันธรรม 
ประเพณ ีความเชื่อ กฎหมาย ศาสนารวมทัง้ภาวะแวดลอ้มดา้นสื่อสารมวลชน และส่วนทีก่ํากับ
สาํนึกของบุคคล  
           ปัจจยัภายใน หมายถงึ การคดิวเิคราะหข์องแต่ละบุคคลในการพจิารณาตดัสนิคุณค่าและ
ความดงีาม ซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรมและการประพฤตปิฏบิตัโิดยเฉพาะการปฏบิตัทิางจติใจ เพื่อขดั
เกลาตนเองใหเ้ป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกดิจากการรบัรูจ้ากการเรยีนรู ้การมองเหน็ การคดิ แลว้
นํามาพจิารณาเพื่อตดัสนิใจว่าตอ้งการสรา้งสาํนึกแบบใด กจ็ะมกีารฝึกฝนและสรา้งสมสาํนึกเหล่านัน้ 
           การเกดิจติสาํนึกไม่สามารถสรุปแยกแยะไดว้่าเกดิจากปจัจยัภายในหรอืภายนอกเพยีงอย่าง
ใดอยา่งหน่ึง เพราะทุกสรรพสิง่มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกนัระหว่างปจัจยัภายในและภายนอก เป็น
ปฏสิมัพนัธท์ีม่คีวามต่อเน่ืองกนั ดงันัน้การพฒันาจติสาํนึกจงึตอ้งกระทาํควบคู่กนัไปทัง้ปจัจยัภายใน
และภายนอก  
 

จิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม 
 จติสาธารณะเพื่อส่วนรวมสามารถกระทาํได ้2 ทาง คอื 
 1. การรบัผิดชอบต่อตนเอง หมายถงึ รบัผดิชอบการกระทําของตนเอง ไมใ่หเ้กดิผล
กระทบและความเสยีหายต่อส่วนรวม 
 2. การรบัผิดชอบต่อสงัคม หมายถงึ การเขา้ไปมบีทบาทในการรกัษาประโยชน์ 
แกป้ญัหา และสรา้งสรรคส์งัคมส่วนรวม ซึง่ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 ความรบัผิดชอบ คอื ความมุง่หมาย การยอมรบัการกระทํานัน้ และพยายามปรบัปรงุการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยี ิง่ขึน้ คนทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ้งเป็นคนรูจ้กัหน้าทีแ่ละปฏบิตัตินใหม้ี
ประสทิธภิาพอยา่งเตม็กําลงัความสามารถ เช่น 
 ความรบัผิดชอบต่อตนเอง คอื ไมก่ระทาํชัว่ ไมท่ําใหต้นเองและบุคคลอื่นเดอืดรอ้น เช่น  
ออกกําลงักายเพื่อรกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง ตัง้ใจเล่าเรยีน หมัน่ใฝห่าความรู ้ประพฤตตินให้
เหมาะสม ละเวน้ความชัว่ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น มคีวามประหยดั ทาํงานที่
ไดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็ มคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลา พึง่ตนเองได้ 
 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม คอื การช่วยเหลอืสงัคม ไมท่าํใหผู้อ้ื่นหรอืสงัคมไดร้บัความ
เสยีหาย เช่น 
 1. ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีพ่ลเมอืง ไดแ้ก่ ปฏบิตัติามกฏหมาย รกัษาทรพัยส์มบตัขิอง
สงัคม ช่วยเหลอืผูอ้ื่น มคีวามรว่มมอืกบัคนอื่น 
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 2. ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ไดแ้ก่ เคารพเชื่อฟงัพ่อ แม ่ผูป้กครอง ช่วยเหลอืงานบา้น 
รกัษาชื่อเสยีงของครอบครวั 
 3. ความรบัผดิชอบต่อโรงเรยีน คร ูอาจารย ์ไดแ้ก่ ตัง้ใจเล่าเรยีน เชื่อฟงัคาํสัง่สอนของ คร ู
อาจารย ์ปฏบิตัติามระเบยีบโรงเรยีน และรกัษาทรพัยส์มบตัขิองโรงเรยีน 
 4. ความรบัผดิชอบต่อเพื่อน ไดแ้ก่ ช่วยตกัเตอืนแนะนําเมือ่เพื่อนทาํผดิ ไมเ่อาเปรยีบเพื่อน 
ช่วยเหลอืเพื่อนอยา่งเหมาะสม ไมท่ะเลาะกนั ใหอ้ภยัเมื่อเพื่อนทาํผดิ เคารพสทิธซิึง่กนัและกนั 
 

ความส าคญั  
          รานี  ศลิปชยั (2554: ออนไลน์) กล่าวว่า จติสาธารณะเป็นความรูส้กึนึกคดิ ความรบัผดิชอบ
ต่อสาธารณะ มจีติสาํนึกว่าถา้ทาํสิง่ใดแลว้เกดิความเสยีหายแก่ส่วนรวมไมค่วรทํา เน่ืองจากปญัหา
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหน็ไดช้ดัเจนว่าเกดิจากการขาดจติสํานึกต่อส่วนรวมของคนในสงัคมเป็นสําคญั เช่น 
ปญัหายาเสพตดิทีเ่กดิจากความเหน็แก่ตวัของผูข้าย ปญัหามลภาวะเป็นพษิ การปล่อยน้ําเสยีจาก
โรงงาน ปญัหาทรพัยากรป่าไมถู้กทาํลาย ปญัหาเดก็ถูกทอดทิง้ เป็นตน้ คนไทยยงัขาดความรูส้กึ
รบัผดิชอบต่อสงัคม การสรา้งนิสยัและเริม่ตน้จากในบา้น เมือ่เหน็สิง่ไมถู่กตอ้ง ผูใ้หญ่จะตอ้งบอก 
เดก็ทนัท ีโดยตอ้งเป็นตวัอยา่งทีด่ ีตอ้งไมอ่ายทีจ่ะทําความด ีและช่วยกนัชมเชยคนทาํความด ีดงันัน้
ควรมาช่วยกนัปลกูฝงัจติสาธารณะใหแ้ก่เยาวชนในสงัคมไดต้ระหนกัและเหน็ความสาํคญัเพื่อใหเ้กดิ
ความสงบสุขในสงัคม 
 

ลกัษณะของผู้มีจิตสาธารณะ (Public Mind)  
 1. คดิในทางบวก (Positive thinking) คอื คดิในทางทีด่ต่ีอคนอื่น คนทีค่ดิบวกมโีอกาส
ประสบความสําเรจ็มากกว่าคนคดิลบ  
 2. มสี่วนรว่ม (Participation) คอื การมสี่วนรว่มในการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น รู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคมและการอยูร่ว่มกนัอย่างกลมกลนื เกือ้กูล เป็นธรรมชาติ 
 3. ทาํตวัเป็นประโยชน์ (Useful) คอื เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ต่อสาธารณะ ต่อสงัคม ไมน่ิ่ง 
ดดูาย อะไรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแมเ้พยีงเลก็น้อยกจ็ะทาํ   
 4. ไมเ่หน็แก่ตวั (Unselfish) คอื การฝึกเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ซึง่กนัและกนั แบ่งปนัทรพัยากรให้
กนั ไมเ่หน็แก่ตวั ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่นและไมใ่หผู้อ้ื่นเอาเปรยีบเช่นกนั และเคารพสทิธเิสรภีาพผูอ้ื่น 
 5. มคีวามเขา้ใจ (Understand) คอื เขา้ใจผูอ้ื่น (Empathy) ไมท่บัถมผูอ้ื่น ไมซ่ํ้าเตมิผูอ้ื่น 
 6. มใีจกวา้ง (Broad Mind) คอื มจีติทีก่วา้งใหญ่ เปิดกวา้ง ไมค่บัแคบ รบัฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น รบัฟงัขอ้มลู ขา่วสารใหม่ๆ  และแสวงหาความรูใ้หมอ่ยูเ่สมอ 
 7. มคีวามรกั (Love) คอื มคีวามรกัมนุษยชาต ิตามหลกัพรหมวหิาร 4 (เมตตา กรณุา 
มทุติา อุเบกขา) และมสีงัคหวตัถุ 4 (ทาน ปิยวาจา อตัถจรยิา สมานตัตตา)    
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  8. ตามสมยั (In trend) คอื เขา้ใจและไมต่ามกระแสโดยปราศจากเหตุผล   
 9. มกีารสื่อสารทีด่ ี(Communication) คอื มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น สามารถทํางานกบั
ผูอ้ื่นไดทุ้กสถานการณ์  
            การจดัการศกึษาเพื่อความเป็นพลเมอืงมไิด ้หมายถงึ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนใน
หอ้งเรยีนสําหรบัประชากรวยัเรยีน หรอืการจดัการศกึษาแบบเป็นทางการในรปูแบบอื่นๆ ซึง่จาํเป็น 
ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ยสถาบนั และกระบวนการทางสงัคมทหีลากหลายและต่อเนื่องทัง้ในส่วน
ของสถาบนัการศกึษา สถาบนัครอบครวั องคก์ารเอกชน และองคก์รประชาสงัคม  
 

แนวทางการสร้างจิตสาธารณะ  
           การสรา้งจติสาธารณะ เป็นการสรา้งความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ซึง่มแีนวทางที่
สาํคญั คอื  
         1. สรา้งวนิัยใหต้วัเองศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึการมสี่วนรว่มในระบอบประชาธปิไตยและขอบเขต 
สทิธ ิเสรภีาพ หน้าที่ ความรบัผดิชอบของตนต่อสงัคม 
          2. ยดึหลกัธรรมในการดําเนินชวีติ เพราะคําสัง่สอนของทุกศาสนา มุง่ใหเ้กดิประโยชน์สุข
ในสงัคม ดงันัน้ควรปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนบัถอื เพื่อใหเ้ราสามารถอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งมคีวามสุข 
          3. ตระหนกัและใหค้วามสําคญัต่อสิง่แวดลอ้มรอบตวั ช่วยกนัรกัษาสิง่แวดลอ้มเพราะถอื
ว่าเป็นหน้าทีข่องเราในการมสี่วนรว่มในการรกัษาสมบตัขิองสาธารณะ  
          4. ตระหนกัถงึปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ในฐานะทีเ่ราเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม
ยอ่มไดร้บัผลกระทบจากปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 
  ดงันัน้ การสรา้งจติสาธารณะ จงึจาํเป็นตอ้งปลกูฝงัใหค้นในสงัคมรูจ้กัเสยีสละรว่มแรง
รว่มใจใหค้วามสาํคญัต่อสิง่แวดลอ้ม ตระหนักและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ช่วยกนัแกไ้ขปญัหา และสรา้งสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์สุขแก่สงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

310 

 
 

                 แบบบนัทึกการจดักิจกรรม 
 
 
  

                           
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                        สมดุบนัทกึการจดักจิกรรมเพื่อสงัคม 

และสาธารณประโยชน์ 
โรงเรยีน........................................... 
  

 
 
ชื่อ-สกุล..................................................... 
เลขประจาํตวั............................................. 
เลขที.่......................................................... 
 
ปีการศกึษา.....................................ชัน้ ม......./......... 
ปีการศกึษา.....................................ชัน้ ม......./......... 
ปีการศกึษา.....................................ชัน้ ม......./......... 
 

ปก 
ปก 

ตรา 
สญัลกัษณ์ 
โรงเรยีน 

ภาพถ่าย 
นกัเรยีน 

 
ค าช้ีแจง 

 
1.  นกัเรยีนทุกคนควรปฏบิตักิจิกรรม 
 ประถมศกึษา ป.1-ป.6 จาํนวน 60 ชัว่โมง 
 มธัยมศกึษาตอนต้น ม.1-ม.3 จาํนวน 45 ชัว่โมง 
 มธัยมศกึษาตอนปลาย ม.4-ม.6 จาํนวน 60 ชัว่โมง 
2.  การปฏบิตักิจิกรรมแต่ละครัง้ตอ้งมผีูร้บัรองผลการปฏบิตักิจิกรรม 
(ครทูีป่รกึษา/บุคคล/หน่วยงาน/องคก์รทีไ่ปปฏบิตักิจิกรรม) 
3.  กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ หมายถงึ กจิกรรม  
อาสาพฒันาหรอืกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม 
 
 
 

ปกใน 
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ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา .........                                             หน้า 3                               
ชื่อกจิกรรม.................................................................. 
ครทูีป่รกึษา................................................................. 

ว.ด.ป./ 
เวลา 

กจิกรรมที่
ปฏบิตั ิ

สถานที ่
ผลที ่

เกดิกบั 
ผูป้ฏบิตั ิ

ผลทีเ่กดิกบัสงัคม/
สาธารณประโยชน์ 

ผูร้บัรอง 

      
      
      
      
      
      
      
 
ลายมอืชื่อครทูีป่รกึษา........................................................... 
        (...........................................................) 
 

ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา.........                                          หน้า 4                               
ชื่อกจิกรรม.................................................................. 
ครทูีป่รกึษา................................................................. 

ว.ด.ป./ 
เวลา 

กจิกรรมที่
ปฏบิตั ิ

สถานที ่
ผลที ่

เกดิกบั 
ผูป้ฏบิตั ิ

ผลทีเ่กดิกบัสงัคม/
สาธารณประโยชน์ 

ผูร้บัรอง 

      
      
      
      
      
      
      
 
ลายมอืชื่อครทูีป่รกึษา........................................................... 
        (...........................................................) 
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ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา .........                                          หน้า 5                               
ชื่อกจิกรรม.................................................................. 
ครทูีป่รกึษา................................................................. 

ว.ด.ป./ 
เวลา 

กจิกรรมที่
ปฏบิตั ิ

สถานที ่
ผลที ่

เกดิกบั 
ผูป้ฏบิตั ิ

ผลทีเ่กดิกบัสงัคม/
สาธารณประโยชน์ 

ผูร้บัรอง 

      
      
      
      
      
      
      
 
ลายมอืชื่อครทูีป่รกึษา........................................................... 
        (...........................................................) 
 

ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา.........                                             หน้า 6                               
ชื่อกจิกรรม.................................................................. 
ครทูีป่รกึษา................................................................. 

ว.ด.ป./ 
เวลา 

กจิกรรมที่
ปฏบิตั ิ

สถานที ่
ผลที ่

เกดิกบั 
ผูป้ฏบิตั ิ

ผลทีเ่กดิกบัสงัคม/
สาธารณประโยชน์ 

ผูร้บัรอง 

      
      
      
      
      
      
      
 
ลายมอืชื่อครทูีป่รกึษา........................................................... 
        (...........................................................) 
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                                                                                                           หน้า 7 

บนัทกึเพิม่เตมิ 
............................................................................................... 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 
ลายมอืชื่อครทูีป่รกึษา................................................................ 

               (..............................................................) 

                                                                                หน้า 8 

บนัทกึเพิม่เตมิ 
............................................................................................... 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 
ลายมอืชื่อครทูีป่รกึษา................................................................ 

               (..............................................................) 
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ตวัอย่าง 
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
        ประกอบดว้ย 
  1. กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน 

      2. กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน  
       3. กจิกรรมสองวยัสานใยรกั  
     4. กจิกรรมสาธติปลอดภยัไรล้กูน้ํายงุลาย 
     5. กจิกรรมปนัน้ําใจใหน้้อง    
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กิจกรรม “อย.น้อยสาธิต จิตอาสา พฒันาโรงเรียน”   
 

1. สาระส าคญั 
 อาหารเป็นสิง่จาํเป็นสําหรบัมนุษยท์ุกคนและตอ้งบรโิภคกนัอยูทุ่กวนั หากผูบ้รโิภคปรงุ
อาหารดว้ยตนเองกม็ัน่ใจไดว้่าอาหารมคีวามปลอดภยัในระดบัหนึ่ง การใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เรือ่งความ
ปลอดภยัของอาหาร จงึควรทาํตัง้แต่ในวยัเดก็ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดร้วดเรว็ เพื่อทีจ่ะปลกูฝงัใหเ้ป็น
พืน้ฐานทีส่ามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ควรตระหนกัถงึความสําคญัและความปลอดภยัของ
อาหาร การจดักจิกรรม “อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน” จงึเป็นการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีน
ไดม้จีติอาสาเพื่อกระตุน้ใหแ้ต่ละคนรูจ้กัปกป้องตนเอง รูจ้กัการเลอืก สงัเกต หรอืทดสอบ และรูจ้กั
ปฏเิสธอาหารทีไ่มป่ลอดภยั นกัเรยีนตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเพื่อใหส้ามารถนําไปใชป้ฏบิตัใินชวีติ 
ประจาํวนัไดต้ลอดไป  
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมทีศันคตทิีด่ต่ีอการบรโิภค    
 2. เพื่อเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธใ์นการรณรงค ์ใหค้วามรู ้ดา้นการบรโิภคสู่เพื่อนนักเรยีน 
และบุคคลในโรงเรยีน 
 3. เพื่อใหต้ระหนกัในความปลอดภยัในการบรโิภค และการผลติเครือ่งอุปโภคบรโิภคเพื่อ
สุขภาพผูบ้รโิภค 
 4. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและพลานามยัใหแ้ขง็แรง   
 5. สมาชกิสามารถตรวจวเิคราะหอ์าหาร อยา่งน้อยในเรื่อง สารบอแรกซ ์โคลฟิอรม์ และ 
จลุนิทรยีป์นเป้ือนต่างๆ 
 6. ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งดแูลรบัผดิชอบ ใหใ้ชม้าตรการทางกฎหมาย
แกไ้ขปญัหาความไมป่ลอดภยัของอาหารในโรงเรยีน ชุมชนรอบโรงเรยีนอย่างครบวงจร  
 7. เพื่อปลกูฝงัใหน้กัเรยีนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มน้ํีาใจและมจีติสาธารณะ  
          8. เพื่อสรา้งความสามคัคกีนั สามารถทํางานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี 
          9. เพื่อเป็นการสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหแ้ก่ โรงเรยีน และชุมชน  
3. เป้าหมาย  
          นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-3 จาํนวน 30 คน   
4. การจดักิจกรรม 
   1. รบัสมคัรนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1- 3 ทีม่คีวามสนใจตามจาํนวนทีก่ําหนด 
   2. เลอืกหวัหน้า รองหวัหน้า เลขานุการและประชาสมัพนัธก์จิกรรม วางแผน ดาํเนิน
กจิกรรมประชุมรว่มกนั 
   3. สมาชกิ “อย.น้อยสาธติฯ” ทาํกจิกรรมสุ่มตรวจสอบอาหารทัง้จากโรงอาหารของ
โรงเรยีน ตลอดจนรา้นคา้ทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน ถา้ตรวจพบสารพษิตกคา้งใหส้มาชกิแจง้เตอืนนกัเรยีน 
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ในโรงเรยีนทราบ พรอ้มกบัแจง้ผลใหผู้ป้ระกอบการแกไ้ข หากผูป้ระกอบการไมด่ําเนินการแกไ้ขและ
ตรวจพบสารพษิตกคา้งอกีใหส้มาชกิ “อย.น้อยสาธติฯ” รายงานผลแก่ทางโรงเรยีน 
  4. สมาชกิ “อย.น้อยสาธติฯ” จดันิทรรศการเกีย่วกบั ข่าวสารสาระน่ารู ้เกีย่วกบัการบรโิภค 
  5. เผยแพรส่าระน่ารูเ้กีย่วกบัการบรโิภคโดยการจดับอรด์ประชาสมัพนัธ์ 
  6. เชญิเจา้หน้าทีจ่ากสาธารณสุข จงัหวดัปทุมธานี มาเป็นวทิยากรบรรยายและใหค้วามรู้
ดา้นการตรวจคุณภาพอาหารเบือ้งตน้ 
5. ส่ือ/อปุกรณ์ 
 1. สารปนเป้ือนในอาหาร     
 2. บอรด์ประชาสมัพนัธก์จิกรรม “อย.น้อยสาธติฯ”   

3. รางวลัจากการตอบปญัหา     
4. กลอ้งถ่ายรปู                 

 5. เอกสาร 
6. ระยะเวลา  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 
7.  สถานท่ีด าเนินงาน 
     - หอ้งวทิยาศาสตร ์  
     - หอ้ง Cooking room โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
8. การประเมินผล 
 1. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 
                     - มาตรฐานที ่2 (2.1)           
          2. วธิกีารประเมนิ 
  - แบบสอบถาม  
 3.  เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
  - แบบประเมนิ  
  - แบบบนัทกึการเขา้รว่มกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 1. นกัเรยีน คร ูอาจารย ์ผูป้กครองไดร้บัอาหารทีส่ะอาดปลอดภยั 
 2. สมาชกิมคีวามตระหนกั ในเรือ่งอาหารปลอดภยัในโรงเรยีน 
 3. สมาชกิสามารถตรวจวเิคราะหอ์าหารอยา่งน้อยในเรือ่ง สารบอแรกซ์ กรดซาลซิลิติ  
โคลฟิอรม์ และจลุนิทรยีป์นเป้ือนต่างๆ  
 4.  สมาชิกดําเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปญัหาตามที่ตรวจวิเคราะห์พบในโรงเรียน 
 5. สมาชิกสามารถประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบให้ใช้
มาตรการแกไ้ขปญัหาความไมป่ลอดภยัของอาหารในโรงเรยีน 

6. นกัเรยีนมสี่วนรว่มในเรือ่งการเฝ้าระวงัความไมป่ลอดภยัของอาหารในโรงเรยีนและชุมชน 
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ปฏิทินการจดักิจกกรรม 
 

 

การจดักิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
 

สถานท่ี ผูป้ฏิบติั 

1. ประชุมสมาชกิ เดอืนละ 1 ครัง้ หอ้งวทิยาศาสตร ์ ประธานกจิกรรม 

2. ประชาสมัพนัธข์า่วสารหน้าเสาธง 
ตลอดภาคเรยีน 

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ สนาม 

สมาชกิ 
 

3. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหารและภาชนะ
ใส่อาหารในโรงอาหาร 

เดอืนละ 1 ครัง้ โรงอาหาร 

4. จดับอรด์ประชาสมัพนัธใ์นการป้องกนั
สารปนเป้ือนทีม่อียูใ่นอาหาร 

เดอืนละ 1 ครัง้ ป้ายนิเทศ 

5. รบัสมคัรสมาชกิ “อย.น้อยสาธติฯ” ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ในสถานศกึษา 

อาจารยท์ีป่รกึษา 
 

6. อบรมนกัเรยีนแกนนํากจิกรรมอาหาร
ปลอดภยัในโรงเรยีน 

ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ หอ้งวทิยาศาสตร ์

7. แจกแผ่นพบัใหค้วามรู ้ เดอืนละ 1 ครัง้ ในสถานศกึษา 
8. จดัรายการตอบปญัหาชงิรางวลั
กจิกรรม “อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันา
โรงเรยีน” 

ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ Cooking room 

9. จดัทําแบบสอบถามนกัเรยีนในเรือ่งการ
รบัประทานอาหารในโรงเรยีน 

ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ทุกหอ้งเรยีน สมาชกิ 

10. ประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่มสาระ
ทัง้หมด เพื่อขอความรว่มมอืในการจดั
กจิกรรมและเชื่อมโยงสู่การเรยีนการสอน 

เดอืนละ 1 ครัง้ หอ้งพกัคร ู อาจารยท์ีป่รกึษา 
สมาชกิ 

11. เดนิรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์ ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ในสถานศกึษา สมาชกิ 
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กิจกรรม “อย.น้อยสาธิต จิตอาสา พฒันาโรงเรียน” 
ปีการศึกษา  2554 

 
 มิถนุายน   
 1. วนัพุธที ่22 มถุินายน    ประชุมสมาชกิ  
 2. วนัพฤหสับดทีี ่30 มถุินายน    เปิดกจิกรรมทีห่น้าเสาธง 
 
กรกฎาคม   
 1. วนัพุธที ่6, 13, 26, 27     ประชาสมัพนัธข์่าวสารหน้าเสาธง 
 2. วนัศุกรท์ี ่1 กรกฎาคม  อบรมสมาชกิ   
 3. วนัศุกรท์ี ่8 กรกฎาคม  จดับอรด์ประชาสมัพนัธก์จิกรรม 
 4. วนัพุธที ่13 กรกฎาคม   แจกแผ่นพบัใหค้วามรู ้
 5. วนัพฤหสัที ่21 กรกฎาคม  ตรวจสารปนเป้ือนในอาหารและภาชนะใส่ 
      อาหารในโรงอาหาร 
สิงหาคม 
 1. วนัพุธที ่3, 10, 17, 24, 31              ประชาสมัพนัธข์า่วสารหน้าเสาธง 
 2. วนัจนัทรท์ี ่8 สงิหาคม           จดับอรด์ประชาสมัพนัธก์จิกรรม   
 3. วนัพฤหสับดทีี ่18 สงิหาคม           แจกแผ่นพบัใหค้วามรู ้
 4. วนัจนัทรท์ี ่15 สงิหาคม  ตรวจสารปนเป้ือนในอาหารและภาชนะใส่อาหาร 
                                                             ในโรงอาหาร 
 5. วนัจนัทรท์ี ่29 สงิหาคม  ตอบปญัหาชงิรางวลักบักจิกรรม  
  
กนัยายน 
 1. วนัพุธที ่7, 14, 21, 28     ประชาสมัพนัธข์่าวสารหน้าเสาธง 
 2. วนัศุกรท์ี ่9 กนัยายน                      จดับอรด์ประชาสมัพนัธก์จิกรรม   
 3. วนัพฤหสับดทีี ่15 กนัยายน            แจกแผ่นพบัใหค้วามรู ้
 4. วนัจนัทรท์ี ่19 กนัยายน           ตรวจสารปนเป้ือนในอาหารและภาชนะใส่  
                                                             อาหารในโรงอาหาร 
 5. วนัพฤหสับดทีี ่29 กนัยายน           เดนิรณรงคใ์หค้วามรูใ้นการบรโิภคอาหาร 
 6. วนัศุกรท์ี ่30 กนัยายน         ปิดกจิกรรม  ภาคเรยีนที ่1 ประจาํปีการศกึษา 2554 
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แบบฟอรม์การสมคัรสมาชิก 
กจิกรรม “อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน”        

 
 

 ชื่อ (ดช./ดญ)........................................... นามสกุล...........................ชื่อเล่น.....................
เพศ.............................วนั/เดอืน/ปีเกดิ.....................................อายุ.................เชือ้ชาต.ิ................
ศาสนา..............................กําลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่...................ขอสมคัรเข้า
สมาชกิ “อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน” โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสิต ภาคเรยีนที ่
1 ประจาํปีการศกึษา 2554 เพื่อสนบัสนุนและช่วยเหลอืกจิกรรมดงักล่าวของโรงเรยีนต่อไป 
 
      ลงชื่อผูส้มคัร..................................................... 
       (...........................................................) 
 
                                                            ลงชื่อ ............................................................  
                                                     (.........................................................) 
                                                                             ผูร้บัผดิชอบ 
 
                                                            ลงชื่อ ...........................................................  
                                                      (........................................................) 
                                                                              ผูร้บัผดิชอบ 
 
              ลงชื่อผูร้บัสมคัร................................................. 
            (.................................................) 
                        ผูร้บัผดิชอบ 
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แบบบนัทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
กจิกรรม “อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน”        

เลขที ่ ชือ่สกุล ชัน้ 

 
เดอืน 

เวลาเขา้ร่วมกจิกรรม (จาํนวนครัง้) 
รวม 

 

สรุป 
ผ/ 
มผ 
 

วนัที ่                   
ชม.ที ่                   

1.                        
2.                        
3.                        
4.                        
5.                        
6.                        
7.                        
8.                        
9.                        
10.                        
11.                        
12.                        
13.                        
14.                        
15.                        
16.                        
17.                        
18.                        
19.                        
20.                        
21.                        
22.                        
23.                        
24.                        
25.                        
26.                        
27.                        
28.                        
28.                        
29.                        
30.                        

 

                                                               ลงชื่อ................................................ 
                                                                  (...............................................) 

                                                                  ครทูีป่รกึษากจิกรรม                                         
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                   แบบประเมินผลการจดัป้ายนิเทศ 
             กจิกรรม “อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน”        

ระดบัมธัยมศกึษาปีที.่........................................................กลุ่มที…่……… 

              
                                                                 ลงชื่อ …………………………....... ผูป้ระเมนิ 

                     …../ …….. ./ …… 
       เกณฑก์ารให้คะแนน       
ดมีาก          =     4       คะแนน                 
ด ี              =     3       คะแนน      
ปานกลาง    =      2       คะแนน      
ปรบัปรุง      =      1       คะแนน        

ลาํ
ดบั
ที ่

 
     ชือ่   -   สกุล 

 

ความถูกตอ้ง
ชดัเจน 

การลาํดบัเนื้อหา การใชภ้าษา 
ความเรยีบรอ้ย

สวยงาม 
ความคดิสรา้งสรรค ์ รวม 

20 
คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
กจิกรรม “อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน”          

  
 

ค าช้ีแจง :  ใหผู้ป้ระเมนิทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องว่างทีเ่ป็นความจรงิทีสุ่ด เพื่อใชข้อ้มลู 
                  ในการปรบัปรงุ พฒันาการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป  
 

ข้อมลูทัว่ไป 

                        นกัเรยีน มธัยมศกึษาปีที.่.......               คร/ูผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
        

ความคิดเหน็การจดักิจกรรม 
 

 
ที ่

 
รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 
มากทีส่ดุ   มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

5  4  3 2  1  

1. การประชุมวางแผนงาน      

2. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการทาํกจิกรรม      

4. ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํกจิกรรม      

5. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดนํ้า
ประสบการณ์ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 

     

6. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง      

7. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข      

8. การบรูณาการสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร      

9. มคีวามภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ทีไ่ดร้บั      

10. กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      
 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................    
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ข้อบงัคบัโรงเรียนสาธิต  
ว่าด้วย สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต   

พ.ศ. 2554 
        --------------------  

     
          โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ เหน็ว่าสภานกัเรยีนเป็นแนวทางทีจ่ะส่งเสรมิกจิกรรม
ของนกัเรยีนใหใ้ชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม เพิม่พนูประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรยีนตามความถนัด   
ความสามารถและฝึกการอยู่รว่มกนัตามแบบประชาธปิไตย อาศยัอํานาจตามคาํสัง่ที่............ลงวนัที่
.......พฤษภาคม......และมตใินการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
ครัง้ที.่.........  เมือ่วนัที.่................ จงึใหต้ราขอ้บงัคบัว่าดว้ยสภานกัเรยีนขึน้ไวด้งัต่อไปนี้  
          ข้อ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยสภานกัเรยีนโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ  พ.ศ. 2554”         
 ข้อ 2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป  
 ข้อ 3  ในขอ้บงัคบันี้ เวน้แต่จะมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็เป็นอยา่งอื่น   
                     “โรงเรยีน”   หมายความว่า       โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    

 “สภานกัเรยีน”  หมายความว่า สภานกัเรยีนโรงเรยีน 
                                                 แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  

  “ผูอ้ํานวยการ” หมายความว่า     ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนสาธติ  
                                                 แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  

 “คร”ู             หมายความว่า  ครโูรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ                        
 “คณะกรรมการผูแ้ทนนกัเรยีน”     หมายความว่า  ผูแ้ทนนกัเรยีน  
      โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  
           
     

หมวด 1                        
วตัถปุระสงค ์

    ข้อ 4  สภานกัเรยีนจดัตัง้ขึน้ดว้ยวตัถุประสงคส์ําคญั  3  ประการ  คอื  
   4.1 เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนตวัเองเพื่อเป็นพลเมอืงดใีนสงัคม 
ประชาธปิไตย  
 4.2 เพื่อใหน้กัเรยีนมปีระสบการณ์ดา้นบรหิารและดา้นปกครองของนกัเรยีนโดย
นกัเรยีนเพื่อนกัเรยีน  
                     4.3 เพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของนกัเรยีนในการกระทาํอื่นใดทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงเรยีน 
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หมวด 2  
องคป์ระกอบของสภานักเรียน  

         ข้อ 5 สภานกัเรยีนใหม้อีงคป์ระกอบ   ดงันี้  
                    5.1 คณะกรรมการบรหิารนกัเรยีน  
                    5.2 คณะกรรมการผูแ้ทนนกัเรยีน  
                    5.3 ครทูีป่รกึษา  
         ข้อ 6 คณะกรรมการบรหิารนกัเรยีนประกอบดว้ย  
                     6.1 ประธาน  
                    6.2 รองประธาน  
                    6.3 เลขาธกิาร  
                    6.4 เหรญัญกิ  
                    6.5 ประชาสมัพนัธ ์ 
                    6.6 ฝา่ยวชิาการ  
                    6.7 ฝา่ยกจิกรรม  
                    6.8 ฝา่ยสารวตัรนกัเรยีน  
 ข้อ 7 คณะกรรมการผูแ้ทนนกัเรยีนประกอบดว้ย  
                  ผูแ้ทนนกัเรยีนจากทุกชัน้เรยีน หอ้งละ 2 คน  
       ข้อ 8 ครทูีป่รกึษาประกอบดว้ย  
                  ครโูรงเรยีนสาธติ 2 คน  
  

หมวด 3 
การเลือกตัง้  การแต่งตัง้  และสมาชิกภาพ  

 ข้อ 9 การเลอืกตัง้ประธานสภานกัเรยีน และคณะกรรมการบรหิารสภานกัเรยีนใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ ์และวธิกีารทีโ่รงเรยีนกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเช่นว่านี้ใหค้ลุมถงึ  
                    9.1 เกณฑค์าํนวณสมาชกิ  
                    9.2 วธิหีาเสยีง วธิลีงคะแนน และวธินีบัคะแนน  
                    9.3 การประกาศผล  
          ข้อ 10 ผูม้สีทิธไิดร้บัการเลอืกตัง้เป็นประธานสภานกัเรยีนตอ้งมคีุณสมบตัิ ดงันี้  
                    10.1 เป็นนักเรยีนปจัจบุนัของโรงเรยีนสาธติ  
                    10.2 เป็นผูไ้มเ่คยถูกตดัคะแนนความประพฤตหิรอืเคยถูกตดัคะแนน 
ความประพฤต ิไมเ่กนิ 20 คะแนน  
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                   10.3 มผีูร้บัรองความสามารถในการปฏบิตังิานสงัคมไม่น้อยกว่า10 คนโดยผูร้บัรอง
ตอ้งเป็นคร ู2 คนและนกัเรยีน 8 คน 
                    10.4 เป็นผูม้คีวามตัง้ใจและสนใจต่องานสภานกัเรยีนดว้ยความบรสิุทธิใ์จ  
  10.5 ตอ้งกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และมธัยมศกึษาปีที ่5   
ในปีการศกึษานัน้ และมคีะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากว่า 2.50  
 ข้อ 11 การเลอืกตัง้ประธานสภานกัเรยีน ใหก้ระทาํโดยการเลอืกตัง้ทัว่ไป ในกรณทีีม่ ี
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้มเีพยีงกลุ่มเดยีว การนบัคะแนนเสยีงตอ้งไดค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของผู้
มาลงคะแนนเสยีงทัง้หมด จงึจะมสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้                                 
    ข้อ 12 คณะกรรมการผูแ้ทนนกัเรยีน เป็นตวัแทนนกัเรยีนของแต่ละหอ้ง โดยผ่านการ
คดัเลอืกมาแลว้จากหอ้งของตนหรอืวธิกีารทีโ่รงเรยีนกําหนด และใหม้กีรรมการผูแ้ทนหอ้งละ 2 คน  
 ข้อ 13 สภานกัเรยีนใหม้วีาระคราวละ 1 ปี โดยเริม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นเดอืนพฤศจกิายนและให้
ครบวาระการปฏบิตัหิน้าทีใ่นเดอืนตุลาคมของปีถดัไป คณะกรรมการผูแ้ทนนกัเรยีนซึง่พน้จาก
ตําแหน่ง อาจไดร้บัการเลอืกตัง้หรอืการแต่งตัง้อกีกไ็ด ้ 
 ข้อ 14 ครทูีป่รกึษาใหส้ภานักเรยีนเป็นผูเ้สนอชื่อคร ูเพื่อใหโ้รงเรยีนแต่งตัง้จาํนวน 2 คน  
 ข้อ 15 สภานกัเรยีนและคณะกรรมการผูแ้ทนนกัเรยีนพน้ตําแหน่งเมือ่  
                    15.1 ลาออก  
                    15.2 สภานักเรยีนมมีตใิหอ้อก  
          เมือ่กรรมการผูใ้ดพน้จากตําแหน่งก่อนวาระโรงเรยีนอาจจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ หรอืแต่งตัง้
ผูอ้ื่นแทนกไ็ด ้ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้ ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งตามวาระของผูท้ีต่นแทนเท่านัน้  
  

หมวด 4  
การบริหารงานสภานักเรียน    

      ข้อ 16 การบรหิารงานของสภานกัเรยีนใหแ้บ่งความรบัผดิชอบ ดงันี้  
                    16.1 การวางระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัและการบรหิารกจิกรรมนกัเรยีนใหเ้ป็นอํานาจ
และหน้าทีข่องสภานกัเรยีน  
                    16.2 ครทูีป่รกึษามหีน้าทีใ่หค้าํปรกึษาในการวางแผน หรอืการเขยีนโครงการและมี
อํานาจหน้าทีใ่นการควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของสภานกัเรยีนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยตาม
วตัถุประสงค ์ 
  16.3 การปฏบิตังิานในกจิกรรมต่างๆ ของนกัเรยีน ใหส้ภานกัเรยีนเป็นผูเ้สนอ
โครงการ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากครทูีป่รกึษา ใหฝ้า่ยกจิการโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ (กจิการนกัเรยีน) พจิารณาเหน็ชอบเพื่อเสนอผูอ้ํานวยการพจิารณาอนุมตัิ  
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หมวด 5  
อ านาจ และหน้าท่ี ของสภานักเรียน  

          ข้อ 17 การปฏบิตังิานตามหน้าทีข่องสภานกัเรยีนจะขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั
อื่นใดของโรงเรยีนทีถ่อืปฏบิตัอิยูม่ไิด ้กบัทัง้ตอ้งรกัษาไวซ้ึง่ศลีธรรม วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณอีนัดงีาม ทัง้นี้ เวน้แต่กรณทีีจ่าํเป็นใหข้อความเหน็ชอบจากโรงเรยีนก่อน  
          ข้อ 18 สภานกัเรยีนใหม้อีํานาจและหน้าที ่ดงันี้ 
                    18.1 จดัการประชุมสภานกัเรยีน  
  18.2 จดัทําโครงการกจิกรรมนกัเรยีนทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนเสนอฝา่ย
กจิกรรมนกัเรยีน พจิารณาเหน็ชอบ  
                    18.3 เป็นตวัแทนของนกัเรยีนในการกระทาํใดๆ ทัง้ภายใน และภายนอกโรงเรยีน  
                    18.4 ปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากโรงเรยีน  
                    18.5 เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งประชาธปิไตยแก่นกัเรยีน และดาํเนินการเลอืกตัง้
ประธานสภานกัเรยีน  
                     18.6 แต่งตัง้อนุกรรมการเพื่อปฏบิตักิารอยา่งหนึ่งอย่างใดตามทีเ่หน็สมควร 
  

 
หมวด 6  
การประชุม  

     ข้อ 19 ภาคเรยีนหนึ่งๆ ใหม้กีารประชุมสามญัสภานกัเรยีนครัง้หนึ่ง เวน้แต่มกีรณีรบีด่วน   
ในการประชุมแต่ละครัง้ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระชุม  ดงันี้  
 19.1 การประชุมใหป้ระกอบดว้ย สภานกัเรยีน และครทูีป่รกึษา  
 19.2 ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารเป็นประธานในทีป่ระชุมใหเ้ลขาธกิารคณะ
กรรมการบรหิารเป็นผูอ้อกหนงัสอืเชญิประชุม และจดบนัทกึการประชุม  
                   19.3 ในการประชุมตอ้งมผีูเ้ขา้ประชุมไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนสภานกัเรยีนจงึ
จะครบองคป์ระชุม  
                  19.4 ในการประชุมใหแ้ถลงผลงานและทีป่ระชุมมสีทิธิใ์นการซกัถาม  
                  19.5 ถา้ประธานไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมใหร้องประธานเป็นประธานในทีป่ระชุมหรอื
กรรมการผูแ้ทนนกัเรยีนคนหนึ่งเป็นประธาน  
                  19.6 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหเ้สยีงขา้งมาก  
                  19.7 ผูเ้ขา้ประชุมคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้เสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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ประกาศ ณ วนัที ่...... พฤษภาคม   พ.ศ. ......... 
 

      ลงชื่อ .......................................... 
                                                             (.....................................)               

                                                                         ฝา่ยกจิกรรมนกัเรยีน 
                                                             ลงชื่อ .......................................... 

                                                             (.....................................)               
                                                                         ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน...................... 
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กิจกรรม “สภานักเรียนสู่ชมุชน” 
 

 ประเทศไทยเป็นประเทศทีอ่ยูใ่นระบอบประชาธปิไตย ประชาชนมสีทิธแิละเสรภีาพในการ
ออกความคดิเหน็ เยาวชนของชาตซิึง่จะเตบิโตไปเป็นพลเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไปนัน้จะตอ้ง 
เรยีนรูเ้ร ือ่งการใชส้ทิธ ิใชค้วามคดิของตนเองเขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิารประเทศไมว่่าจะทางตรง
หรอืทางออ้ม การมกีจิกรรมสภานกัเรยีนจงึเป็นการมสี่วนรว่มทางออ้มโดยนกัเรยีนทุกคนมี สทิธมิา
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้และมสีทิธเิสรภีาพทีจ่ะออกความคดิเหน็เกีย่วกบัการทาํงานของสภานกัเรยีน 
 กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกระบวนการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการทํางานทีเ่ป็นระบบและมี
รปูแบบเชงิบรหิารจดัการ เพื่อส่งเสรมิความคดิในระบอบประชาธปิไตย และพฒันาศกัยภาพการเป็น
ผูนํ้าของนกัเรยีน เป็นวธิกีารเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิซึง่สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการศึกษาเป็น
กจิกรรมทีจ่ดัเพื่อพฒันาและเพิม่พนูทกัษะความรูค้วามสามารถในการดาํเนินกจิกรรมในโรงเรยีน
ใหก้บัคณะกรรมการนกัเรยีน หวัหน้าหอ้ง ประธานชุมชนและชมรมต่างๆ เป็นการขยายแนวคดิการ
มสี่วนรว่มของนกัเรยีนในการพฒันาสถาบนัดว้ยระบบสภานกัเรยีน ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดท้ํางาน
ดว้ยความเสยีสละ มคีวามรบัผดิชอบ รูส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง  
  

วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้สภานักเรียน  
 1. เพื่อเป็นการปลกูฝงัประชาธปิไตยและจติอาสา/จติสาธารณะใหก้บัเยาวชน 
 2. เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย 
 3. เพื่อฝึกฝนใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มและมปีระสบการณ์ในดา้นการบรหิารและการปกครอง
ของนกัเรยีน โดยนกัเรยีนและเพื่อนกัเรยีน 
 4. เพื่อฝึกฝนใหน้กัเรยีนทําหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของนกัเรยีนอื่นๆ ในการกระทําใดๆ ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
 5. เพื่อใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกถงึความเป็นประชาธปิไตย 
 

บทบาทและหน้าท่ีของสภานักเรียน 
 1. ประสานงานกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนเพื่อแจง้ใหน้ักเรยีนในโรงเรยีนทราบ 
 2. สอดส่องดแูลประพฤตกิรรมของนกัเรยีน เพื่อใหป้ฏบิตัติวัอยูใ่นกฎระเบยีบโรงเรยีน 
 3.  ควบคุมการเดนิแถวไปกลบัของนกัเรยีน เพื่อฝึกความมรีะเบยีบวนิัย ในการปฏบิตัติาม
กฎจราจร 
 4. ควบคุมการดแูลระเบยีบแถวหน้าเสาธง เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการปฏบิตัิ
กจิกรรมหน้าเสาธงของนกัเรยีน 
 5. ตรวจความสะอาดการทํางานของกลุ่มต่างๆในการปฏบิตักิจิกรรมเวรกลุ่มภาคเชา้  
 6. ควบคุมดแูลการรบัประทานอาหารกลางวนัของนกัเรยีน 
 7. จดักจิกรรมประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสาย เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของโรงเรยีน 
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บทบาทของสภานักเรียน 
      1. เป็นผูนํ้าในการปฏบิตักิจิกรรมเพื่อส่วนรวมตามธรรมาภบิาล 
      2. ปกป้องคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของตนเอง และเพื่อนกัเรยีน โดยใชก้ระบวนการประชาธปิไตยและ
แนวทางสนัตวิธิ ี
      3. ชกัชวนนกัเรยีนใหม้สี่วนรว่มในการพฒันาโรงเรยีน 
      4. สบืสานความรู ้ภมูปิญัญา วฒันธรรมและเอลกัษณ์ของชาต ิ
      5. เป็นผูนํ้าเพื่อการมสี่วนรว่มในกจิกรรมของชุมชนและสงัคม 
 

หน้าท่ีของสภานักเรียน 
 1. รว่มแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน 
 2. ประสานกบับุคลากรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่
นกัเรยีนควรไดร้บั 
 3. รบัผดิชอบงานและกจิกรรมต่างๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากโรงเรยีน 
 4.  คดิรเิริม่โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและส่งผลกระทบต่อการพฒันาโรงเรยีน 
 5. ดแูลสอดส่องและจดัการทรพัยากรทีม่อียูใ่นโรงเรยีนอยา่งคุม้ค่า 
 6. ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ ทนัต่อเหตุการณ์ และตรงไปตรงมา 
 7. เสนอความคดิเหน็ในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 
 8. วางแผนดําเนินการกจิกรรมต่างๆรว่มกบัครทูีป่รกึษา 
 

คณุค่าและความส าคญัของสภานักเรียน 
      1. เป็นกลไกสาํคญัเพื่อการพฒันาสงัคมในโรงเรยีนใหเ้ป็นสงัคมประชาธปิไตย 
      2. เป็นกระบวนการหนึ่งในการพฒันาศกัยภาพการเป็นผูนํ้า 
      3. เป็นเวทใีหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะและประสบการณ์ตามวถิชีวีติประชาธปิไตย        
 4. สรา้งโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารอยู่รว่มกนัในสงัคมประชาธปิไตยอย่างสงบสุข 
      5. เป็นยทุธศาสตรส์าํคญัในการปลกูฝงัจติวญิญาณประชาธปิไตยและจติสาธารณะใหแ้ก่นกัเรยีน 
 

 ภาวะผู้น า หมายถงึ ความสามารถในการวางแผน การจดัองคก์ร การสื่อสาร การแก้ปญัหา 
การตดัสนิใจ และการจงูใจใหผู้อ้ ื่นปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร คุณลกัษณะของ
ผูนํ้าทีด่ ีประกอบดว้ย 
      1. ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน (คนเก่ง) 
            1.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ งานในหน้าทีร่บัผดิชอบ 
            1.2 มคีวามสามารถในการทํางานในหน้าทีร่บัผดิชอบ 
            1.3 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในการทาํงาน 
            1.4 มคีวามสามารถในการคดิรเิริม่หรอืการพฒันางาน 
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            1.5 มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ 
      2. มคีวามรบัผดิชอบในการทาํงาน (คนด)ี 
            2.1 มคีวามขยนั ในการทาํงาน 
            2.2 มคีวามเพยีรพยายาม 
            2.3 มคีวามประหยดัในการทรพัยากรประกอบการทาํงาน 
            2.4 มคีวามละเอยีดรอบคอบในการทํางาน 
           2.5 มรีะเบยีบวนิัยในการทํางาน 
      3. ความมมีนุษยสมัพนัธใ์นการทํางาน (มน้ํีาใจ) 
           3.1 ใหค้วามรว่มมอืกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
            3.2 ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 
           3.3 ยิม้แยม้แจ่มใส มมีติรไมตรต่ีอเพื่อนรว่มงาน 
            3.4 วางตวัเสมอตน้เสมอปลาย น่าเลื่อมใส ศรทัธา 
            3.5 ใหเ้กยีรต ิและใหโ้อกาสเพื่อนรว่มงาน หรอืเป็นนกัประชาธปิไตย 
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แบบประวตั ิ
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้คณะกรรมการนกัเรยีน  ปีการศกึษา............... 

ชื่อ.............................................................นามสกุล..........................................ชื่อเล่น............... 
บดิาชื่อ..............................มารดาชื่อ...........................เกดิวนัที.่.....เดอืน...............พ.ศ............. 
บา้นเลขที.่.................................................................................................................................... 
สมคัรตําแหน่ง (ระบุ) .................................................................................................................. 
ความสามารถพเิศษ 
 1......................................................................................................................................  
 2...................................................................................................................................... 
 

รปูแบบการเลอืกตัง้                 แบบพรรค   แบบบุคคล 
ชื่อพรรคทีส่มคัร………………………………………………………………………………………... 
รายชื่อสมาชกิพรรค 
เบอร.์..................... 
1. ชื่อ...................................นามสกุล.............................ชัน้................สมคัรเป็น........................ 
2. ชื่อ...................................นามสกุล.............................ชัน้................สมคัรเป็น........................ 
3. ชื่อ...................................นามสกุล.............................ชัน้................สมคัรเป็น........................ 
4. ชื่อ...................................นามสกุล.............................ชัน้................สมคัรเป็น........................ 
5. ชื่อ...................................นามสกุล.............................ชัน้................สมคัรเป็น........................ 
6. ชื่อ...................................นามสกุล.............................ชัน้................สมคัรเป็น........................ 
 

นโยบายของพรรค 
1................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................... 
3................................................................................................................................................... 
4................................................................................................................................................... 
5................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ..................................................................................................................................... 
  
ลงชื่อ.........................................ผูส้มคัร              ลงชื่อ.......................................ผูร้บัสมคัร 
 (......................................)          (.......................................)  
                                                                              ครทูีป่รกึษา 
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การประชุมคณะกรรมการนักเรยีน 
 

ครัง้ที.่......    วนัที.่......เดอืน...............................พ.ศ..................... 
               ณ หอ้งประชุม..................................  

ผูเ้ขา้รว่มประชุม  
 1......................................................................................................................................... 
      2......................................................................................................................................... 
 3......................................................................................................................................... 
 4......................................................................................................................................... 
ผูไ้มเ่ขา้ประชุม 
 1......................................................................................................................................... 
      2......................................................................................................................................... 
เริม่ประชุมเวลา..........................น. 
ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ระเบยีบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งเสนอเพื่อทราบ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งอื่น ๆ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ปิดการประชุม.....................น.                                              
                                                                     ลงชื่อ........................................เลขานุการ 
                                  (.....................................) 
                                               ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
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กิจกรรม “สภานักเรียนสู่ชุมชน” 
 

 1. สาระส าคญั 
 ประเทศไทยมกีารปกครองตามระบอบประชาธปิไตย เพื่อใหก้ารปกครองสมบรูณ์แบบ
ประชาชนเขา้ใจระบบประชาธปิไตย โรงเรยีนจงึจดักจิกรรมประชาธปิไตยขึน้เป็นการปรูากฐาน
ความเขา้ใจในความเป็นประชาธปิไตย เป็นกจิกรรมทีจ่ดัเพื่อพฒันาและเพิม่พนูภาวะผูนํ้าของ
นกัเรยีนอยา่งเตม็ศกัยภาพ สามารถพฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถ ในการดําเนินกจิกรรมใน
โรงเรยีนใหก้บัคณะกรรมการนกัเรยีน หวัหน้าหอ้ง ประธานชุมชนและชมรมต่างๆ ในลกัษณะจติ
อาสา เป็นการขยายแนวคดิการมสี่วนรว่มของนกัเรยีนดว้ยระบบ”สภานกัเรยีน สู่ชุมชน” ส่งเสรมิให้
นกัเรยีนไดท้ํางานดว้ยความเสยีสละ มคีวามรบัผดิชอบ รูส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง เป็นสมาชกิทีด่ี
ของหมูบ่า้นทีอ่าศยัอยูแ่ละเป็นแบบอยา่งทีด่สีาํหรบัรุน่น้องต่อไป 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนร่วมในการปกครองบรหิารงานในโรงเรยีน  
 2. เพื่อปลกูฝงัระบบประชาธปิไตย และจติสาธารณะหรอืจติอาสาใหก้บันกัเรยีน 
 3. เพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัการทํางานรว่มกนัอย่างมรีะบบ โดยรูจ้กับทบาท และหน้าทีข่อง
ตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 4. เพื่อส่งเสรมิและพฒันานักเรยีนใหม้รีะเบยีบวนิยัในตนเอง 
 5. เพื่อฝึกลกัษณะนิสยัทีด่ขีองการอยูใ่นสงัคม เช่น การเสยีสละการยอมรบัฟงัความคดิ เหน็
ของผูอ้ื่น การใหค้วามรว่มมอืและช่วยเหลอืผูอ้ื่นเมือ่มโีอกาส เขา้ใจการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นใน สงัคม
อยา่งมคีุณภาพ     
 6. เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเอง มคีวามสามคัคต่ีอหมู่คณะ    
โรงเรยีนและชุมชน 
3. เป้าหมาย 
            ผูแ้ทนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 จากทุกชัน้เรยีน หอ้งละ 2 คน  
4. การจดักิจกรรม 

1. ประชุมเสนอเพื่อขออนุมตักิจิกรรม 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการเลอืกประธานนกัเรยีนประจาํปี 2554   
3. ชีแ้จง ประชาสมัพนัธ ์เสยีงตามสาย เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ใหค้ณะครแูละนักเรยีนทราบ 
4. คณะกรรมการนกัเรยีนแถลงนโยบายโดยมคีรเูป็นทีป่รกึษา 
5. เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีนและคณะกรรมการนกัเรยีน  
6. ประชุมเพื่อสรุปผลการเลอืกตัง้ คณะกรรมการนกัเรยีนดาํเนินงานบรหิารกจิกรรม เสนอ

งาน แกป้ญัหาอุปสรรคในแต่ละเดอืน 
7. สรปุงานเมือ่สิน้ปีการศกึษา 
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8. สรปุประเมนิผลการดําเนินกจิกรรม 
5. ส่ือ/อปุกรณ์ 
 1. โปสเตอรห์าเสยีง/นโยบายพรรค 
 2. บตัรเลอืกตัง้ 

3. แผ่นพบั 
4. เสยีงตามสาย 

6. ระยะเวลา พฤษภาคม ปีการศกึษา 2554 
7. สถานท่ีจดักิจกรรม หอ้งประชุมอาคารเอนกประสงค ์
8. การประเมินผล 
 1. ตวับ่งชีส้ภาพความสําเรจ็    
     มาตรฐานที ่1 (1.1), (1.4), (1.6)     
 2. วธิปีระเมนิ 
      - สงัเกตพฤตกิรรม 
               - ประเมนิการทํากจิกรรมกลุ่ม 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิ 
      -  แบบสงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม 
      -  แบบประเมนิ 
9.  พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 1. โรงเรยีนมปีระธานนกัเรยีน รองประธาน และคณะทาํงานทีเ่ป็นตวัแทนของ 
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1–6 
 2. นกัเรยีนเขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิารงานของโรงเรยีนรวมกบัคณะครู 
 3. นกัเรยีนทัง้โรงเรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 เขา้ใจระบบการปกครองระบอบประชาธปิไตย  
 4. นกัเรยีนมจีติสาธารณะ สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัทัง้ทีบ่า้น โรงเรยีน 
และชุมชน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
กจิกรรม  “สภานักเรียนสู่ชุมชน” 

 

 ค าช้ีแจง  ใหท้ําเครือ่งหมาย / ในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมการทํากจิกรรมกลุ่มของนกัเรยีน  

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                              ลงชื่อ ………………………....... ผูป้ระเมนิ
ดมีาก          =      4       คะแนน                                    (......................................)              
ด ี              =      3       คะแนน                                       …../ ……../…… 
พอใช ้         =      2       คะแนน      
ปรบัปรุง       =     1       คะแนน                                                                    

ที ่
 

      ชือ่   -   สกุล 
 

รายการประเมนิ 
รวม 
20 

คะแนน 

มคีวามเสยีสละ
เพือ่ประโยชน์

ส่วนรวม 

มคีวามเคารพเชือ่
ฟงัและปฏบิตัิ

ตามผูนํ้า 

มคีวามสามคัค ี
ในการทาํกจิกรรม

กลุ่ม 

มภีาวะการเป็น
ผูนํ้าและผูต้าม 

มคีวาม
รบัผดิชอบใน

การทาํกจิกรรม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

กจิกรรม  “สภานกัเรยีนสู่ชุมชน” 
(ใชส้าํหรบัประเมนิตนเอง/ ประเมนิโดยเพื่อน/ ประเมนิโดยคร)ู 

 

 ค าช้ีแจง  ใหท้ําเครือ่งหมาย / ในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของนกัเรยีน  
 

ลาํ 
ดบั 
ที ่

 
       ชือ่   -   สกุล 

 

ความมวีนิยั 
ความมน้ํีาใจ 

เอื้อเฟ้ือ เสยีสละ 
การแสดง 

ความคดิเหน็ 
การรบัฟงั 

ความคดิเหน็ 
การร่วมมอื

ทาํงานส่วนรวม 
รวม 
20 

คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
                       

                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

      ลงชื่อ …………………………....... ผูป้ระเมนิ 
             …../ ……../ …… 

 
                    เกณฑก์ารใหค้ะแนน                

            มพีฤตกิรรมในระดบัสงูมาก          =     4    คะแนน   
            มพีฤตกิรรมในระดบัสงู                  =     3    คะแนน   
            มพีฤตกิรรมในระดบัปานกลาง      =     2    คะแนน      
            มพีฤตกิรรมในระดบัตํ่า               =     1    คะแนน   
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กิจกรรม “สองวยัสานใยรกั” 
 

1. สาระส าคญั 
 สงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงจากครอบครวัขยายเป็นครอบครวัเดีย่ว ความอบอุ่นระหว่าง
ครอบครวัทีอ่ยูร่ว่มกนัระหว่างปู ่ย่า ตา ยาย ลกูหลานลดลง เป็นผลใหส้มาชกิทีอ่ยูใ่นวยัเดก็และวยั
สงูอาย ุถูกทอดทิง้ ขาดการดแูลเอาใจใส่ ซึง่มผีลทําใหเ้ป็นปญัหาสงัคม โรงเรยีนจงึไดห้าวธิกีาร
ช่วยเหลอืแก่กลุ่มเดก็และผูส้งูอายดุงักล่าว โดยการจดักจิกรรม “สองวยัสานใยรกั” เป็นกจิกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์ตามหลกัสตูร พุทธศกัราช 2551 เพื่อใหน้กัเรยีนไดบ้าํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิส่งเสรมิใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่าง
นกัเรยีนและผูส้งูอาย ุเป็นการปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมจีติสาํนึกในการเคารพรกั ใหเ้กยีรตผิูส้งูอาย ุ
ตลอดจนใหรู้จ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหน้กัเรยีนไดบ้าํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครวั สงัคมและประเทศชาต ิ  
2. เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ระบบวถิชีวีติไทย ทีน่กัเรยีนหรอืเยาวชนควรเอาใจใส่ ดแูลผูส้งูวยัที่

เคยทาํหน้าทีใ่หก้ารเลีย้งดอูบรมสัง่สอนบุตรหลาน 
 3. เพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัการมสีมัมาคารวะ การเคารพ การช่วยเหลอืผูส้งูอายุ 
3. เป้าหมาย  
 นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-3 ทีส่นใจรว่มกจิกรรม จาํนวน 50 คน 
4. การจดักิจกรรม 

1. เตรยีมความพรอ้มครแูละเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  
2. แต่งตัง้คณะทาํงานและประชุมวางแผนกจิกรรม 
3. ประสานงานและเตรยีมความพรอ้มกบัครทูีป่รกึษาและองคก์รในชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. เตรยีมผูส้งูอายแุละนกัเรยีนทีส่มคัรเขา้รว่มกจิกรรม 
5. ครทูีป่รกึษาใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มละ 5 คน รบัผดิชอบเป้าหมายว่าเป็นใคร ตอ้งเรยีนรูแ้ละ

ปฏบิตัตินรว่มกบัผูส้งูอายอุยา่งไร  
6. สมาชกิเตรยีมเอกสารและอุปกรณ์สําหรบัการจดักจิกรรม และการนนัทนาการ 
7. สรปุประเมนิผลการจดักจิกรรม  

5. ส่ือ/อปุกรณ์ 
 1. เอกสาร                        
             2. แผ่นพบั   
 3. พวงมาลยั         
 4. เพลง/กจิกรรม 
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6. ระยะเวลา ภาคฤดรูอ้น  (เมษายน)  
7. สถานท่ีจดักิจกรรม สถานสงเคราะหค์นชรารงัสติ ถนนรงัสติองครกัษ์ คลอง 3   
8.การประเมินผล 
               1. ตวับ่งชีส้ภาพความสําเรจ็   
                -  มาตรฐานที ่1 (1.3.), (1.4.)   
     2. วธิกีารวดัและประเมนิผล 
  - แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
              3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
 - แบบประเมนิพฤตกิรรม 
 - แบบสอบถามความพงึพอใจ 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 

1. ผูส้งูอายแุละนกัเรยีนมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั มกีารช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 
2. ทาํใหผู้ส้งูอายมุคีวามภมูใิจในตวัเอง ทีม่ผีูเ้หน็คุณค่า 
3. นกัเรยีนไดร้บัความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ โดยยดึผูส้งูอายุเป็นตน้แบบ 
4. นกัเรยีนรูจ้กัขนบธรรมเนียมประเพณใีนการเคารพและเชื่อฟงัต่อผูส้งูอาย ุ
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กจิกรรม “สองวยัสานใยรกั” 

 
ขอ้มลูผูต้อบแบบประเมนิ       ชาย         หญงิ  ระดบัชัน้..................................................   
ค าช้ีแจง  ใหท้าํเครือ่งหมาย / ในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมการทํากจิกรรมกลุ่มของนกัเรยีน 
  

 
 ที ่

 
ชือ่ - สกุล 

การวางแผน
ร่วมกนั 

การแบ่งงานกนั
ทาํอย่าง
เหมาะสม 

การรบัฟงัความ
คดิเหน็ 

การเสนอความ
คดิเหน็ร่วมกนั 

การแกไ้ขปญัหา
การทาํงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

         ลงชื่อ …………………………....... ผูป้ระเมนิ 
                     …../……../…… 

 เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ                                                                                                                                                                     
ด ี                 =     3       คะแนน     
พอใช ้            =     2       คะแนน               
ปรบัปรุง          =    1       คะแนน   
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
กจิกรรม “สองวยัสานใยรกั” 

 

ค าช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง                                
ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวั 

5. เพศ                   ชาย                          หญงิ    
6. อายุ ............................ปี 
7. ระดบั 
     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่1     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่2      (   ) มธัยมศกึษาปีที ่3 
 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน  
  

 

ลาํดบั รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

 ม
าก

ทีส่
ุด 

  ม
าก

 
  ป
าน

กล
าง

 
  น้
อย

 
  น้
อย

ทีส่
ุด 

 

5 4 3 2 1 
1 กจิกรรมน่าสนใจตรงตามจดุประสงค์      
2 ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนดาํเนินการ      
3 กจิกรรมหลากหลายและเป็นประโยชน์      
4 ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ      
5 ครใูหค้าํปรกึษาอยา่งต่อเนื่อง      
6 ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมอย่างมคีวามสุข      
7 ผูเ้รยีนนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจาํวนั      
8 การบูรณาการกจิกรรมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร      
9 มคีวามภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ทีไ่ดร้บั      
10 กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      

 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรม “สาธิตปลอดภยั ไร้ลูกน ้ายงุลาย” 
 

1. สาระส าคญั     
  โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคทีเ่ป็นปญัหาระดบัประเทศ ในแต่ละปีมผีูป้ว่ยและตายดว้ยโรค
ไขเ้ลอืดออกมาเป็นจาํนวนมาก รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของชุมชนและไดนํ้าปญัหาโรคกําหนด
เป็นนโยบายหลกั โดยทีโ่รงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพทุกแห่งจะตอ้งรว่มมอืกบัองคก์รดําเนินการป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกใหค้รอบคลุมทุกพืน้ทีอ่ยา่งต่อเนื่อง ทางโรงเรยีนจงึไดจ้ดักจิกรรม 
“สาธติปลอดภยั ไรล้กูน้ํายงุลาย” ขึน้ เพื่อเน้นใหน้กัเรยีนรูจ้กัการป้องกนัโรค โดยกําจดัและทาํลาย
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายภายในโรงเรยีน เป็นการปลกูจติสาํนึกและจติอาสาของนกัเรยีนใหม้สี่วนรว่ม
ในการทาํกจิกรรมรว่มกนั เพื่อใหอ้ตัราการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกลดน้อยลงจนเหลอืน้อยทีสุ่ด 
2. วตัถปุระสงค ์
  1. เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 
  2. เพื่อใหน้กัเรยีน คณะคร ูและแต่ละหน่วยงานมคีวามรู ้ทศันคต ิในการควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 
  3. เพื่อกําจดัและทําลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายภายในโรงเรยีน ใหล้ดลงจนไม่สามารถ
ทีจ่ะส่งผลต่อการเกดิการระบาดของโรคได ้

  4. เพื่อลดอตัราปว่ยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก 
3. เป้าหมาย  

 นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่1-3 อาสาสมคัรรว่มโครงการ หอ้งละ 2 คน 
4. การจดักิจกรรม              

 สถานพยาบาลโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ รบันโยบายจากสาธารณสุขจงัหวดั
ผ่านสถานีอนามยั เพื่อจดัทําโครงการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกในโรงเรยีน ดงัน้ี 

 1. ประสานงานกบัผูป้ระสานงานฝ่ายมธัยมศกึษา เพื่อมอบหมายใหค้รจูดัอาสาสมคัร
นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม “สาธติปลอดภยั ไรล้กูน้ํายงุลาย” ปี 2554 

 2. จดัตัง้คณะกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ย         
      2.1. ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม 
     2.2. ตวัแทนนกัเรยีนกจิกรรม “สาธติปลอดภยั ไรล้กูน้ํายงุลาย” ปี 2554 
     2.3. พยาบาลโรงเรยีนเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการไขเ้ลอืดออก 
     2.4  หวัหน้าแผนกอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
 3. ครูประจําวชิาสุขศึกษา วางแผนการเรยีนการสอนโดยสอดแทรกลงในเนื้อหาวชิา

ต่างๆ เช่น วทิยาศาสตร์,สุขศกึษา,บําเพญ็ประโยชน์ และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจโดยอธบิายให้
ทราบถงึผลดขีองการควบคุมและทาํลายลกูน้ํายุงลาย เพื่อใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณาเกณฑ์
วดัผลในวชิาสุขศกึษา รวมทัง้บนัทกึในสมดุกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
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 4. ประสานงานกบัอนามยัเพื่อขอทรายอะเบท ใชใ้นการทาํลายลกูน้ํายงุลาย    
 5. จดักจิกรรมสปัดาหร์ณรงค”์ปลอดลกูน้ํายงุลาย”รว่มกบัชุมชน  

 6. มอบหมายใหป้ระธานกจิกรรม จดับอรด์นิทรรศการเกีย่วกบัโรคไขเ้ลอืดออก ดาํเนิน 
การสาํรวจและกําจดัแหล่งเพาะพนัธุล์กูน้ํายุงลายทีโ่รงเรยีน   
5. ส่ือ/อปุกรณ์    

เคมภีณัฑ ์(ทรายอะเบท) จากกระทรวงสาธารณสุข   
6. ระยะเวลา ปีการศกึษา 2554 
7. สถานท่ีจดักิจกรรม   โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
8. การประเมินผล 
            1. ตวับ่งชีส้ภาพความสาํเรจ็   
                -  มาตรฐานที ่1 (1.3),(1.4.),(1.6)  
     2. วธิกีารวดัและประเมนิผล 
  - แบบสอบถาม 
             3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
                                -   แบบประเมนิกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
           1. นกัเรยีนทุกคนปลอดภยัไมเ่ป็นโรคไขเ้ลอืดออก ซึง่อาจมอีนัตรายถงึชวีติได้ 
           2. ไดแ้นวทางการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค์
ของครแูละนกัเรยีน 
           3. คร ูและนกัเรยีนเกดิจติสาํนึก และมสี่วนรว่มในการทํากจิกรรมกําจดัลูกน้ํายุงลายจนเป็น
กจิกรรมทัง้ทีบ่า้น โรงเรยีนและชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 
           4. เกดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในท้องถิน่ ดําเนินกจิกรรมกําจดัลูกน้ํายุงลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
           5. โรงเรยีน บา้น และชุมชนปลอดลกูน้ํายงุลาย และลดการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

     6. นกัเรยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในส่วนของกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ ซึง่สอดคลอ้งตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
กจิกรรม ”สาธติปลอดภยั ไรล้กูน้ํายงุลาย”   

 

ค าช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง                                
ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวั 

1. เพศ                   ชาย                          หญงิ    
2. อายุ .........ปี 
3. ระดบั  (   )  มธัยมศกึษาปีที ่1     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่2      (   ) มธัยมศกึษาปีที ่3 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความพงึพอใจ  
 

ลาํดบั รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 ม
าก

 
  ป
าน

กล
าง

 
  น้
อย

 
  น้
อย

ทีส่
ุด 

 

5 4 3 2 1 
1 นกัเรยีนสนใจกจิกรรม “สาธติปลอดภยั ไรล้กูน้ํายงุลาย”         
2 นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนดาํเนินการ      
3 เป็นกจิกรรมทีบ่รูณาการสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร      
4 นกัเรยีนสามารถพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ      
5 ครทูีป่รกึษาเอาใจใส่และใหค้าํปรกึษาอยา่งต่อเนื่อง      
6 นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมดว้ยความเตม็ใจ      
7 นกัเรยีนเหน็คุณค่าของการใชเ้วลาในการทาํประโยชน์เพื่อสงัคม      
8 นกัเรยีนเกดิความภาคภูมใิจในผลงานทีไ่ดท้ํารว่มกนั      
9 นกัเรยีนสามารถใหค้าํแนะนําแก่บุคคลในชุมชนได้      
10 นกัเรยีนคดิว่ากจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป       

 

ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………….. 
 

                                                ลงชื่อ …………………………....... ผูป้ระเมนิ 
                                               …../ ……../ …… 

      เกณฑก์ารใหค้ะแนน               
ด ี               =     3       คะแนน      
พอใช ้          =     2       คะแนน      
ปรบัปรุง       =     1       คะแนน        



 

345 

 
 

แบบประเมิน  
กิจกรรม ”สาธิตปลอดภยั ไร้ลูกน ้ายงุลาย”   

 

..................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง:   ใหผู้ป้ระเมนิทําเครือ่งหมายลงในช่องว่างทีเ่ป็นความจรงิทีสุ่ด เพื่อใชข้อ้มลู 
                  ในการปรบัปรงุ พฒันาการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป  
 

ข้อมลูทัว่ไป 

                        นกัเรยีน                                       คร/ูผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
        

ความคิดเหน็การจดักิจกรรม 

 
ที ่

 
รายการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ  

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5  4  3 2  1  
1. การประชุมวางแผนงาน      

2. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการประกอบกจิกรรม      

4. มกีารประชาสมัพนัธก์จิกรรมภายในโรงเรยีนอยา่งทัว่ถงึ      

5. เป็นกจิกรรมทีก่ระตุน้ใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในการควบคุม
และป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก  

     

6. นกัเรยีนไดป้ระสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัิ      

7. ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํกจิกรรม      

8. กจิกรรม “สาธติปลอดภยั ไรล้กูน้ํายงุลาย” สอดคลอ้งกบั
กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  

     

9. กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      

10 ผูป้กครองใหค้วามรว่มในการจดักจิกรรม       
 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................    
..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรม “ปันน ้าใจให้น้อง ” 
 
1. สาระส าคญั     

จากประสบการณ์ในการไปฝึกความเป็นผูนํ้าจากกจิกรรมทีผ่่านมา ส่งผลใหส้มาชกิตอ้งการ 
จะทําประโยชน์เพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชกิไดไ้ปหาขอ้มลูจากสถานทีท่ีต่อ้งการทํากจิกรรม
มานําเสนอ กจิกรรม “ปนัน้ําใจใหน้้อง” จงึเกดิขึน้ โดยสมาชกิไดร้บัสมคัรเพื่อนนกัเรยีนในโรงเรยีน 
ทีม่คีวามสนใจไดม้โีอกาสทํากจิกรรมรว่มกนัในวนัหยดุ ซึง่กจิกรรมทีจ่ดั ไดแ้ก่ การทาํตูห้นงัสอื ทาสี
ร ัว้และสนามเดก็เล่น จดักจิกรรมใหก้บัเดก็ๆ บรจิาคเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่มและอุปกรณ์กฬีา จากการทาํ
กจิกรรม “ปนัน้ําใจใหน้้อง” สมาชกิไดม้โีอกาสใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนที่ขาดแคลน รูจ้กัเสยีสละ
ความสุขส่วนตน เพื่อส่วนรวมและไดแ้สดงออกซึง่ความมน้ํีาใจ ความเมตตาและฝึกฝนตนเองใหเ้ป็น
ผูรู้จ้กัให ้ทาํใหทุ้กคนเกดิความภาคภมูใิจและเป็นผูม้จีติอาสาทีนํ่าคุณลกัษณะนิสยัการเป็นผูใ้หต้ดิ
ตวัไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดด้ ีซึง่สอดคลอ้งกบัเนื้อหาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนทีม่วีชิากจิกรรม
เพื่อสงัคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดท้ํากจิกรรมดงักล่าว 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัเรยีนรว่มบรจิาคสิง่ของ อุปกรณ์การเรยีนการสอน อุปกรณ์กฬีา เสือ้ผา้ใหก้บั
โรงเรยีนทีอ่ยู่ห่างไกล 
 2. เพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัการเสยีสละ แบ่งปนัใหก้บัน้องๆ ทีข่าดโอกาสในถิน่ทุรกนัดาร  
และขาดแคลนทุนทรพัย ์
 3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสตอบแทนสิง่ดีๆ  คนืใหก้บัสงัคม และรว่มกนัพฒันาสงัคมให้
เจรญิขึน้ต่อไป 
3. เป้าหมาย 
 นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่1-3 อาสาสมคัรรว่มกจิกรรม จาํนวน 50 คน 
4. การจดักิจกรรม 

1. ชีแ้จงและประชาสมัพนัธถ์งึจดุประสงคใ์นการจดักจิกรรม ใหค้ร ูผูป้กครอง และนักเรยีน
ทราบ 

2. แบ่งกลุ่มนกัเรยีนรวบรวมของบรจิาค และแยกประเภท เช่น ของเล่น หนงัสอื เสือ้ผา้ 
อาหาร อุปกรณ์กฬีา ฯลฯ 

3. จดัทําบญัชแียกประเภทสิง่ของ และรายชื่อผูร้ว่มบรจิาค 
4. ครทูีป่รกึษาแบ่งหน้าทีส่มาชกิจดัเตรยีม เกม เพลง กจิกรรมนนัทนาการ และอุปกรณ์ทีจ่ะ

นําไปใชใ้นกจิกรรม   
5. สรปุผลการจดักจิกรรม 
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5. ส่ือ/อปุกรณ์ 
1. กล่องบรจิาค 
2. เกม/เพลง 
3. วสัดุ อุปกรณ์ซ่อมบํารุง 
4. สน้ํีา/สพีลาสตกิ 
5. เอกสาร 

6. ระยะเวลา ปีการศกึษา 2554 
7. สถานท่ีจดักิจกรรม 

 - โรงเรยีนบา้นอ่างเสอืดาํ  
 - โรงเรยีนท่าคาน อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา   

 8. การประเมินผล 
             1. ตวับ่งชีส้ภาพความสาํเรจ็   
                -  มาตรฐานที ่1 (1.4), (1.6) 
     2. วธิกีารวดัและประเมนิผล 
  - แบบสอบถาม 
             3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
                                               -   แบบประเมนิกจิกรรม 
9. พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 นกัเรยีนมจีติใจทีเ่มตตากรุณา รูจ้กัการเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ เสลีสละ แบ่งปนัใหก้บัผูท้ีข่าดโอกาส
และรูจ้กัการตอบแทนสงัคม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน   
กจิกรรม “ปนัน้ําใจใหน้้อง ” 

 

ค าช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง                                
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวั 

1. เพศ                   ชาย                          หญงิ    
2. อายุ .........ปี 
3. ระดบั  (   )  มธัยมศกึษาปีที ่1     (   )  มธัยมศกึษาปีที ่2      (   ) มธัยมศกึษาปีที ่3 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความพงึพอใจ  
 

ลาํดบั รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 ม
าก

 
  ป
าน

กล
าง

 
  น้
อย

 
  น้
อย

ทีส่
ุด 

 

5 4 3 2 1 
1 นกัเรยีนสนใจกจิกรรม “ปนัน้ําใจใหน้้อง”      
2 นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนดาํเนินการ      
3 เป็นกจิกรรมทีบ่รูณาการสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร      
4 นกัเรยีนสามารถพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ      
5 ครทูีป่รกึษาเอาใจใส่และใหค้าํปรกึษาอยา่งต่อเนื่อง      
6 นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมดว้ยความเตม็ใจ      
7 นกัเรยีนเหน็คุณค่าของการทาํประโยชน์เพื่อสงัคม      
8 นกัเรยีนเกดิความภาคภูมใิจในผลงานทีไ่ดท้ํารว่มกนั      
9 นกัเรยีนไดพ้ฒันาตนเองในการเป็นผูนํ้าในทางสรา้งสรรค ์      
10 นกัเรยีนคดิว่ากจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป       

 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................   

                                                ลงชื่อ …………………………....... ผูป้ระเมนิ 
                                               …../ ……../ …… 

      เกณฑก์ารใหค้ะแนน         
ด ี               =     3       คะแนน      
พอใช ้          =     2       คะแนน      
ปรบัปรุง       =     1       คะแนน      
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แบบประเมินแสดงความคิดเหน็  
กจิกรรม “ปนัน้ําใจใหน้้อง ”   

 

..................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง:  ใหผู้ป้ระเมนิทาํเครือ่งหมายลงในช่องว่างทีเ่ป็นความจรงิทีสุ่ด เพื่อใชข้อ้มลู 
                  ในการปรบัปรงุ พฒันาการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป  
 

ข้อมลูทัว่ไป 

                        นกัเรยีน                                       คร/ูผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
        

ความคิดเหน็การด าเนินกิจกรรม 

 
ที ่

 
รายการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ  

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5  4  3 2  1  
1. การประชุมวางแผนงาน      

2. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการประกอบกจิกรรม      

4. มกีารประชาสมัพนัธก์จิกรรมภายในโรงเรยีนอยา่งทัว่ถงึ      

5. เป็นกจิกรรมทีก่ระตุน้ใหทุ้กคนมสีว่นร่วมในการช่วยเหลอืสงัคม        

6. นกัเรยีนไดป้ระสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัิ      

7. เกดิความตระหนกัและเหน็คุณค่าของการทาํประโยชน์
เพื่อสงัคม 

     

8. กจิกรรม “ปนัน้ําใจใหน้้อง” สอดคลอ้งกบักจิกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์  

     

9. ผูป้กครองใหค้วามรว่มในการจดักจิกรรม       

10 กจิกรรมมปีระโยชน์ควรดาํเนินการต่อไป      
 

ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................    
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 ตอนท่ี 4 

แบบประเมินผลกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

 ในการปฏบิตังิานตามระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คณะกรรมการดําเนินงานกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้วิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก         
รอบทีส่ามในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการ ดงันี้ 
 มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก่ มาตรฐานที ่1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
 มาตรฐานดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ มาตรฐานที ่11,12,13, และ14 
 มาตรฐานดา้นปจัจยั ไดแ้ก่ มาตรฐานที ่8 และ 9  
 

มาตรฐานด้านผูเ้รียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ม ี6 ตวับ่งชี ้ คอื 
 1.1 ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ 
 1.2 ผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
 1.3 ผูเ้รยีนมคีวามกตญัํกูตเวท ี
 1.4 ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณา โอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และไมเ่หน็แก่ตวั 
 1.5 ผูเ้รยีนมคีวามประหยดั และใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 
 1.6 ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รยีนมสีุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจติทีด่ ีม ี5 ตวับ่งชี ้คอื 
 2.1 ผูเ้รยีนรูจ้กัดแูลสุขภาพ สุขนิสยั และออกกําลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 
 2.2 ผูเ้รยีนมน้ํีาหนกั ส่วนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
 2.3 ผูเ้รยีนไมเ่สพหรอืแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ และสิง่มอมเมา หลกีเลีย่งสภาวะ
ทีเ่สีย่งต่อความรนุแรง โรคภยัและอุบตัเิหตุรวมทัง้ปญัหาทางเพศ 
 2.4 ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
 2.5 ผูเ้รยีนรา่เรงิ แจม่ใส มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อน คร ูและผูอ้ื่น 
 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รยีนมสีุนทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ ดนตรแีละกฬีาม ี4 ตวับ่งชี ้คอื  
 3.1 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ 

 3.2 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นดนตร/ีนาฏศลิป์ โดยไมข่ดัหลกัศาสนา 
 3.3 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมดา้นกฬีา/นนัทนาการ 

  3.4 ผู้เรยีนมคีวามสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของ
ทอ้งถิน่และของไทย 
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มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ ม ี3 ตวับ่งชี ้ 
คอื 
 4.1 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิ  คดิสงัคราะห ์สรุปความคดิอย่างเป็นระบบ ความคดิ สรา้งสรรค ์                                
คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์ 
 4.2 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และไตร่ตรอง 
 4.3 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ 
 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นต่อหลกัสตูร ม ี8 ตวับ่งชี ้คอื   
 5.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 5.2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
 5.3 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
 5.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศาสนา และวฒันธรรม 
 5.5 กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
 5.6 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
 5.7 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลย ี
 5.8 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง  
อยา่งต่อเนื่อง ม ี3 ตวับ่งชี ้คอื  
 6.1 ผูเ้รยีนมนีิสยัรกัการอ่าน สนใจแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ รอบตวั 
  6.2.ผูเ้รยีนใฝ่รู ้ ใฝเ่รยีน  สนุกกบัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
  6.3 ผูเ้รยีนสามารถใชห้อ้งสมดุ ใชแ้หล่งความรูแ้ละสื่อต่างๆทัง้ภายในและนอกสถานศกึษา  
 

มาตรฐานท่ี 7   ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทาํงาน รกัการทํางาน สามารทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และม ี      
เจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ ม ี3 ตวับ่งชี ้คอื 
 7.1 ผูเ้รยีนสามารถวางแผน ทาํงานตามลาํดบัขัน้ตอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 7.2 ผูเ้รยีนรกัการทาํงาน  สามารถปรบัตวัและทํางานเป็นทมีได้ 
 7.3 ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ และหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นสนใจ 
 

มาตรฐานด้านกระบวนการ  
มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร/โครงสรา้งการบรหิารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ใหบ้รรลุเป้าหมายการศกึษา ม ี4 ตวับ่งชี ้คอื 

11.1 สถานศกึษามกีารจดัองคก์ร โครงสรา้งการบรหิาร และระบบการบรหิารทีม่คีวาม
คล่องตวัสงู 

11.2 สถานศกึษามกีารบรหิารเชงิกลยทุธ์ 
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 11.3  สถานศกึษามกีารบรหิารโดยใชห้ลกัการมสี่วนรว่ม และมกีารตรวจสอบ     
 11.4  สถานศกึษามรีะบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 
 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรม และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
ม ี3 ตวับ่งชี ้คอื 

12.1 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้ม และการบรกิารทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตาม            
ธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ 

12.2 สถานศกึษามกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
12.3 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีนอย่างหลากหลาย 
 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามหีลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ มสีื่อการเรยีนการสอน 
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ ม ี2 ตวับ่งชี ้คอื 
 13.1 สถานศกึษามหีลกัสตูร เนื้อหาสาระการเรยีนรูร้ะดบัสากล ระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่
ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง และความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ 
 13.2 สถานศกึษามสีื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศกึษาส่งเสรมิความสมัพนัธ ์และความรว่มมอืกบัชุมชนในการพฒันา
การศกึษา ม ี2 ตวับ่งชี ้คอื 

14.1 สถานศกึษามรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิความสมัพนัธ ์และความรว่มมอืกบัชุมชน
ในการพฒันาการศกึษา 

14.2  สถานศกึษามกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชุมชนในการพฒันา
การศกึษา  

 

มาตรฐานด้านปัจจยั  
มาตรฐานท่ี 8 ครมูคีุณวุฒ/ิความรู ้ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบและมคีรเูพยีงพอ  
ม ี5 ตวับ่งชี ้คอื 

8.1 ครมูคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม 
8.2 ครทูีจ่บระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
8.3 ครทูีส่อนตรงตามวชิาเอก/โท หรอืความถนดั 
8.4 ครไูดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อนตามทีคุ่รสุภากําหนด 
8.5  สถานศกึษามจีาํนวนครตูามเกณฑ์ 
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มาตรฐานท่ี 9  ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั ม ี8 ตวับ่งชี ้คอื 

9.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
9.2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
9.3 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
9.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศาสนาและวฒันธรรม 
9.5 กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
9.6 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
9.7 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลย ี
9.8 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ 
ระหว่าง 

กิจกรรมกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีของการประกนัคณุภาพ 
  

 ท่ี กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน 

และตวับ่งช้ี 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

1 กจิกรรมบูรณาการค่ายลกูเสอื ม.1 (1.1)  ม.2 (2.4) 

2 กจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกวา้ง ม.1 (1.1)    

3 กจิกรรมปลกูจติสาํนึก ความรู ้คู่คุณธรรม ม.1(1.1),(1.2),(1.3),(1.4)ม.2 (2.1) 

4 กจิกรรมพีช่วนน้องอ่าน ม.1 (1.4),(1.6) 

5 กจิกรรม School  Mini Cooking Contest Road Show ม.7 (7.1),(7.2),(7.3) 

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 

6 กจิกรรมอ่านสนุกปลุกสมอง           ม.6 (6.1),(6.2),(6.3) 

7 กจิกรรมเยาวชนคนดศีรสีาธติ 
ม.1 (1.1),(1.2),(1.3),(1.4),(1.6)  
ม.2 (2.3),(2.4),(2.5) ม.7 (7.1,7.2) 

8 กจิกรรมโยคะพาเพลนิ ม.2 (2.1),(2.2) 

9 กจิกรรมโลกกวา้งทางอาชพี   ม.7 (7.1),(7.2),(7.3) 

10 กจิกรรมยวุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  ม.1 (1.1),(1.6) ม. 7 (7.1),(7.2) 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

11 กจิกรรม อย.น้อยสาธติ จติอาสา พฒันาโรงเรยีน ม.2 (2.1 

12 กจิกรรมสภานกัเรยีนสู่ชุมชน     ม.1 (1.1), (1.4), (1.6) 

13 กจิกรรมสองวยัสานใยรกั  ม.1 (1.3.), (1.4) 

14 กจิกรรมสาธติปลอดภยัไรล้กูน้ํายุงลาย ม.1 (1.3), (1.4), (1.6)    

15 กจิกรรมปนัน้ําใจใหน้้อง    ม.1 (1.4.), (1.6)   
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การวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  
 

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที.่.........                                          ภาคเรยีนที.่.....ปีการศกึษา......... 
ชื่อกจิกรรม.......................................... 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ชิน้งาน  คุณลกัษณะ ผลการตดัสนิ 

1 2 3 4 5 สรปุ 1 2 3 4 5 สรปุ ผ่าน ไมผ่่าน 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
....                
....                
....                

 

                                                 ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมนิ 
                                           (..........................................) 
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การประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  
 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที.่.........                                   ภาคเรยีนที.่.....ปีการศกึษา........... 
 

 
เลขที ่

 
ชื่อ-สกุล 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

กจิกรรม 
แนะแนว 

กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรม 
เพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

ผลการ
ประเมนิ 
ผ/มผ 

หมายเหตุ ลกูเสอื 
เนตรนาร ี

ชุมนุม 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
......        
......        
......        

                                                ลงชื่อ..............................................ผูป้ระเมนิ 
                             (..........................................)                 
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แบบสรปุประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   

    
ชัน้มธัยมศกึษาปีที.่.........                                         ภาคเรยีนที.่.....ปีการศกึษา.................. 
ชื่อกจิกรรม.............................................                     ครทูีป่รกึษา......................................... 
 

 

การอนุมติัผล 
                                   ลงชื่อ.........................................ครทูีป่รกึษากจิกรรม 

                 ลงชื่อ.........................................หวัหน้ากลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
                             ลงชื่อ.........................................หวัหน้าฝ่ายวชิาการ 
 

เรียนเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

   ลงชื่อ..........................................ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน                         
    .........../........./........... 
 

ชัน้ จาํนวนนกัเรยีน 
การประเมนิผล 

หมายเหตุ 
ผ่าน ไมผ่่าน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รวม     
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เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างของคู่มือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของโครงรา่งของคู่มือ 
  

 1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สุภากจิ กรรมการบรหิารหลกัสตูร มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่ อาจารยป์ระจาํบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. อาจารย ์ดร.ศรสีมร พุ่มสะอาด อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 4. นายนิพนธ ์งามอกัษร ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนวดักก สาํนกังานเขตบางขุนเทยีน 
กรงุเทพมหานคร 
 5. อาจารยอ์ภริมณ อุไรรตัน์ ผูร้บัใบอนุญาตโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ  
จงัหวดัปทุมธานี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาสาระของคู่มือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาสาระของคู่มือ 
 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สุภากจิ กรรมการบรหิารหลกัสตูร มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่ อาจารยป์ระจาํบณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. อาจารย ์ดร.ศรสีมร พุ่มสะอาด อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 
มหาวทิยาลยั รงัสติ    
 4. นายนิพนธ ์งามอกัษร ผูอ้ํานวยการ โรงเรยีนวดักก สาํนกังานเขตบางขุนเทยีน 
กรงุเทพมหานคร 
 5. อาจารยอ์ภริมณ อุไรรตัน์ ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
จงัหวดัปทุมธานี  
  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
  1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาดา คุปตานนท ์ตําแหน่งผูอ้ํานวยการ โรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัรงัสติ    
  2. นางสาวจริะวรรณ ศรสีุระ ตําแหน่งรองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัรงัสติ  
         3. ดร.ปิยะวด ีธนเศรษฐกร ตําแหน่งผูบ้รหิารฝา่ยอนุบาลและประถมศกึษา โรงเรยีน
สาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
        4. ดร.มาเรค็ บุคแมน ตําแหน่งผูบ้รหิารฝ่ายมธัยมศกึษา โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ  
 
ผูป้ฏิบติัการสอน 
  1. นางสาววรณุ ฮอลลงิกา ตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย และครผููส้อน
วชิาภาษาไทย ช่วงชัน้ที ่4 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
  2. นายศราณุพงศ ์วจิติเกตุธรีชยั ตําแหน่งครูแนะแนว ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนสาธติ
แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
  3. นายมงคลกร ศรวีชิยั ตําแหน่งครผููส้อนวชิาคณติศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่4 โรงเรยีนสาธติ
แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
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  4. นางสาวศศนิวภา การะหงส ์ตําแหน่งครวูดัผลและประเมนิผล โรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัรงัสติ   
  5. นางสาวผกามาส สงิหจ์าย ตําแหน่งครวูดัผลประเมนิผลหลกัสตูรและการสอน โรงเรยีน 
สาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ     
  6. นางศศพิงษ์ เพชรบุตร ตําแหน่งครผููส้อนวชิาการงานพืน้ฐานอาชพี ช่วงชัน้ที ่3 
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
  7. นางสาวกรณุา มทีรพัย ์ตําแหน่งครผููส้อนวชิาภาษาไทย ช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนสาธติ
แห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ    
  8. นางสาวปวณีา สทิธโิชคธรรม ตําแหน่งครผููส้อนวชิาคณติศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีน
สาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ     
  9. นางสาวศนัสนีย ์บุญแตม้ ตําแหน่งครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีน
สาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ      
  10. นายเกรยีงไกร นะจร ตําแหน่งครผููส้อนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม                
ช่วงชัน้ที ่3  โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบประเมินความเหมาะสมของ 

คู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูรขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต   
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แบบประเมินความเหมาะสมการน าคู่มือไปใช้ 
เร่ือง การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูรขัน้พื้นฐาน    

พทุธศกัราช  2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต   

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบประเมนิฉบบัน้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อประเมนิคู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตาม
หลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยั
รงัสติ    
 2. ผูต้อบแบบประเมนิคอื ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครผููป้ฏบิตักิารสอน       
 3. แบบประเมนินี้ม ี2 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมนิ  
  ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการนําคู่มอืไปใชจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน    
 4. โปรดประเมนิทุกตอน ทุกขอ้ 
 5. คาํตอบของท่านไม่มผีลกระทบต่อท่านและใชเ้ฉพาะในการศกึษาวจิยัครัง้นี้เท่านัน้ 
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอย่างด ีจงึขอขอบพระคุณ
ท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
       (นางสาววลยัวลัล ์ พุ่มพึง่พทุธ) 
           นิสติปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา  
                 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

369 

 
 

ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ  
ค าช้ีแจง  โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงในช่อง � หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 
 
  � ผูเ้ชีย่วชาญ  
  � ผูบ้รหิารโรงเรยีน   
  � ครผููป้ฏบิตักิารสอน       
   
ตอนท่ี 2   ความคดิเหน็เกีย่วกบัการนําคู่มอืไปใชจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน    
  
ค าช้ีแจง  โปรดพจิารณารายการประเมนิความเหมาะสมในการนําคู่มอืไปใช ้แลว้ทาํเครือ่งหมาย  

  ลงในช่องระดบัการประเมนิทา้ยขอ้ความ โดยกําหนดคุณภาพ ดงันี้ 
    5   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
    4   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมมาก 
    3   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมปานกลาง 
    2   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมน้อย 
    1   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
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ขอ้ที ่
รายการประเมนิ  

ความเหมาะสมของคู่มอืกายภาพ  เนื้อหา 
ระดบัการประเมนิ 

5 4 3 2 1 
1. รปูลกัษณ์ของเล่ม      

2. ขนาดตวัอกัษร ชดัเจน อ่านงา่ย      

3. ลกัษณะการจดัรปูเล่ม        

4. คาํแนะนําการใชคู้่มอืเขา้ใจง่าย ครอบคลุมวตัถุประสงค ์ประโยชน์
และส่วนประกอบของคู่มอื 

     

5. คู่มอืมคีวามเหมาะสมในรายละเอยีดของเนื้อหา คอื ความรู้
พืน้ฐานสาํหรบัครผููส้อน ระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และแบบประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

     

6. เนื้อหาสาระคู่มอืครอบคลุม กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรม
ชุมนุม กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

     

7. วตัถุประสงคข์องคู่มอืมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

     

8. การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมขีัน้ตอน วธิกีาร ทีเ่หมาะสมต่อ 
ผูเ้รยีน 

     

9. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มคีวามหลากหลายเหมาะสมในทางปฏบิตัิ      

10. ลาํดบัขัน้ตอนของเนื้อหาในคู่มอืมคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน      

11. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมวีธิกีารวดัประเมนิผลทีเ่หมาะสม      
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ค าช้ีแจง  โปรดพจิารณากจิกรรมต่อไปนี้ มคีวามเหมาะสมในการนําไปใชไ้ด้มากน้อยเพยีงใด แลว้  
กรณุาเขยีนเลข  1  2  3  4  หรอื 5 ลงในช่องระดบัการประเมนิแต่ละกจิกรรม โดยเลข   
1 – 5 มคีวามหมาย ดงันี้ 

    5   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
    4   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมมาก 
    3   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมปานกลาง 
    2   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมน้อย 
    1   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 
 

ขอ้ที ่
รายการประเมนิ  

ความเหมาะสมของกจิกรรม    

ระดบัการประเมนิ 

กจิ
กร

รม
ลกู

เส
อื-

เน
ตร

นา
ร ี 

   
 กจิ

กร
รม

ชุม
นุม

/ช
มร

ม 
  

กจิ
กร

รม
เพ

ื่อส
งัค

มแ
ละ

สา
ธา

รณ
ปร

ะโ
ยช

น์ 
   

1. คาํแนะนําการจดักจิกรรมช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามได้    

2. เนื้อหาสาระของการจดักจิกรรมเหมาะสมในการนําไปใช้    

3. วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

   

4. ลาํดบัขัน้ตอนของเนื้อหามคีวามเหมาะสมต่อผูเ้รยีน    

5. การจดักจิกรรมมคีวามหลากหลายเหมาะสมในการปฏบิตั ิ    

6. วธิกีารวดั ประเมนิผลกจิกรรมมคีวามเหมาะสม    

7. รปูแบบกจิกรรมสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัทํากจิกรรมอื่นๆ และ 
บรูณาการกบักจิกรรมอื่นได้      
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ค าช้ีแจง  โปรดพจิารณาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีต่อไปนี้มคีวาม
เหมาะสมในการนําไปใชไ้ด้มากน้อยเพยีงใด แลว้กรณุาเขยีนเลข  1  2  3  4 หรอื 5 ลงในช่อง
ระดบัการประเมนิแต่ละกจิกรรม โดยเลข 1 – 5 มคีวามหมายดงันี้ 

    5   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
    4   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมมาก 
    3   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมปานกลาง  
    2   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมน้อย 
    1   หมายถงึ    มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 

ขอ้ที ่

 
 
 

 
รายการประเมนิ 

การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของ 
กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี

 
 
 
 

ระดบัการประเมนิ 

กจิ
กร

รม
บรู

ณ
าก

าร
ค่า

ยล
กูเ

สอื
   

กจิ
กร

รม
เรยี

นร
ูสู้่โ

ลก
กว

า้ง
 

กจิ
กร

รม
ปล

กูจ
ติส

าํน
ึกค

วา
มร

ูคู้่ค
ุณ

ธร
รม

 

 ก
จิก

รร
มพ

ีช่ว
นน้

อง
อ่า

น 

  ก
จิก

รร
ม 

Sc
ho

ol 
 M

ini
 C

oo
kin

g 
Co

nte
st 

Ro
ad

  S
ho

w 

1. เนื้อหาสาระการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมคีวามสอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551                         

     

2. วตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551                         

     

3. รายละเอยีดการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มคีวามเหมาะสมในการ
นําไปใช ้ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษา 

     

4. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม      

5. ขัน้ตอน และวธิกีารจดักจิกรรม สามารถนําไปปฏบิตัไิด้      

6. การประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนกจิกรรมมคีวาม
เหมาะสม 
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ค าช้ีแจง  โปรดพจิารณาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมชุมนุมต่อไปนี้ มคีวามเหมาะสมในการ
นําไปใชไ้ดม้าก น้อยเพยีงใด แลว้กรณุาเขยีนเลข  1  2  3  4  หรอื 5 ลงในช่องระดบัการ
ประเมนิแบบประเมนิคุณภาพคู่มอื ขอ้ 7-12   

 

ขอ้ที ่
รายการประเมนิ 

การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ของกจิกรรมชุมนุม  

ระดบัการประเมนิ 
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7. เนื้อหาสาระการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมคีวามสอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551                         

     

8. วตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551                         

     

9. รายละเอยีดการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มคีวามเหมาะสมในการ
นําไปใช ้ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษา 

     

10. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม      

11. ขัน้ตอน และวธิกีารจดักจิกรรม สามารถนําไปปฏบิตัไิด้      

12. การประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมคีวามเหมาะสม      
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ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เพิม่เตมิ............................................................................................  
 ....................................................................................................................................................          
ลงชื่อ....................................ผูป้ระเมนิ                                                                                                                             
(...........................................) 
ขอขอบคุณอย่างสงูในความอนุเคราะหข์องท่าน 

 
ค าช้ีแจง โปรดพจิารณาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ต่อไปนี้   

ว่ามคีวามเหมาะสมในการนําไปใชไ้ด้มากน้อยเพยีงใด แลว้กรณุาเขยีนเลข  1  2  3  4  หรอื  5 
ลงในช่องระดบัการประเมนิแบบประเมนิคุณภาพคู่มอื ขอ้ 13-18  

 

ขอ้ที ่

 
รายการประเมนิ  

การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ของกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
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13. เนื้อหาสาระการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมคีวามสอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551                         

     

14. วตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551                          

     

15. รายละเอยีดการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มคีวามเหมาะสมในการ
นําไปใช ้ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษา      

16. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม มคีวามเหมาะสม      

17. ขัน้ตอน และวธิกีารจดักจิกรรม สามารถนําไปปฏบิตัไิด้      

18. การประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมคีวามเหมาะสม      



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล      นางสาววลยัวลัล ์ พุ่มพึง่พุทธ 
วนัเดอืนปีเกดิ      วนัที ่30 พฤษภาคม 2502 
สถานทีเ่กดิ      กรงุเทพมหานคร 
สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั  117/316 หมู ่9 ซอย 9/6 หมูบ่า้นบวัทอง  
        ถนนตลิง่ชนั-สุพรรณบุร ีต าบลบางรกัพฒันา 
       อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ี11110 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั   ครภูาษาไทย ระดบัมธัยมศกึษา  
  งานส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน    
สถานทีท่ างานปจัจบุนั  โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 52/347 ถนนพหลโยธนิ ต าบลหลกัหก   
 อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 12000    
      
ประวตักิารศกึษา 
            พ.ศ.2518    มธัยมศกึษาตอนต้น 
       จากโรงเรยีนสตรวีดัอปัสรสวรรค ์กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ.2522                ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู สาขาภาษาไทย  
       จากวทิยาลยัครบูา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 พ.ศ.2527    ครศุาสตรบณัฑติ สาขาการศกึษาพเิศษ  
       จากวทิยาลยัครสูวนดุสติ    
 พ.ศ.2554    การศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา 
       จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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