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คาํนํา 

 

 

หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นภารกิจทีสาํคญัยิงทีสถานศึกษาจะตอ้งกระทาํขึน เพือสนองต่อความตอ้งการ
ผูเ้รียน  และท้องถินของตนเพือให้สอดคลอ้งกับ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551   และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ซึงเป็นหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 – 3 โดยคาํนึงถึงจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  ประกอบดว้ยกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์   ทงันีเพือ
ส่งเสริมพฒันาความสามารถของผูเ้รียน ตามความถนดั ความสนใจ  ให้เตม็ศกัยภาพ โดยมุ่งพฒันาองคร์วมของความเป็น
มนุษย ์ทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือสังคมและสามารถบริหารจดัการตนเองไดเ้หมาะสม ตามศกัยภาพของ
ตนเอง  และสามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

ดงันันหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบันี จึงเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ของโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

( นายเยยีม   ธรรมบุตร ) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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สารบัญ 
 

    
เรือง หน้า 
หลกัสูตรกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น 5 
หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน            5 
วิสยัทศัน ์   หลกัการ   จุดหมาย            5 
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     6 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 7 
โครงสร้างหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 8 
หลกัสูตรกิจกรรมแนะแนว 9 
มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว 9 
คาํอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนวระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 10 
โครงสร้างวิชากิจกรรมแนะแนว  ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 11 
คาํอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 15 
โครงสร้างวิชากิจกรรมแนะแนว  ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 16 
คาํอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 19 
โครงสร้างวิชากิจกรรมแนะแนว  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 20 
การประเมินผล 23 
วิธีประเมิน 23 
เกณฑก์ารประเมินสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 23 
แบบประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 25 
แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคกิ์จกรรมแนะแนว 26 
แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 27 
แบบประเมินการส่งงาน/ การร่วมกิจกรรม 28 
หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 29 
คาํอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 29 
หลกัสูตรเครืองหมายลูกเสือโลก  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 30 
หลกัสูตรเครืองหมายวิชาพิเศษ  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 31 
เครืองหมายสายยงยศลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 33 
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครืองหมายลูกเสือโลก)ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 36 
คาํอธิบายวิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 36 
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สารบัญ (ต่อ) 
             

เรือง หน้า 
หลกัสูตรเครืองหมายลูกเสือชนัพิเศษ  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 37 
เครืองหมายสายยงยศลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 37 
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครืองหมายลูกเสือชนัพิเศษ)ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 39 
คาํอธิบายวิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 39 
หลกัสูตรเครืองหมายลูกหลวง  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 41 
หลกัสูตรเครืองหมายวิชาพิเศษ  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 41 
เครืองหมายสายยงยศลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 43 
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครืองหมายลูกเสือหลวง)ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 44 
การวดัผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี      47 
ตวัอยา่งแผนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครืองหมายลูกเสือโลก)ภาคเรียนที 1 ระดบัชนัม.1 48 
หลกัสูตรกิจกรรมยวุกาชาด 50 
คาํอธิบายรายวิชากิจกรรมยวุกาชาด ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 52 
โครงสร้างกิจกรรมยวุกาชาด ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 53 
สาระกิจกรรมและการจดักิจกรรมยวุกาชาด 55 
รายละเอียดสาระกิจกรรมยวุกาชาด (กิจกรรมหลกั) 58 
แนวการวดัและประเมินผลกิจกรรมยวุกาชาด 59 
ตวัอยา่งแผนการจดักิจกรรมยวุกาชาด 62 
การวดัผลและประเมินผล กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    63 
เอกสารอา้งอิง 67 
คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตร 68 
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หลกัสูตรกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ระดบัชันมัธยมศึกษาตอนต้น 

วสัิยทศัน์ 
การศึกษาขนัพนืฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย 

ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้  และทกัษะพนืฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้  เตม็
ตามศกัยภาพ  

หลกัการ 

การศึกษาขนัพืนฐานมีหลกัการทีสาํคญั  ดงันี 
1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํหรับ

พฒันาเดก็และเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพืนฐาน  ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค  และมี

คุณภาพ 
3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ  ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

และความตอ้งการของทอ้งถิน 
4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้  เวลา  และการจดั           การเรียนรู้ 
5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ   และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

การศึกษาขนัพืนฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพ         ในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ   จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน   ดงันี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวิต 
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
4.  มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมนัในวิถีชีวิต   และการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที

มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสงัคม  และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข     
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สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
การศึกษาขนัพืนฐานมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั  5  ประการ  ดงันี 
1.  ความสามารถในการสือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม     ในการใชภ้าษาถ่ายทอด

ความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์  อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทงั     การเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือก
รับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสาร  ทีมีประสิทธิภาพ           
โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 

2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์      การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจ
เกียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              ทีเผชิญไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม  แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมีการตดัสินใจที
มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบ  ทีเกิดขึนต่อตนเอง สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง  ๆ ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  การทาํงาน และการ    อยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักับการ
เปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอื้น 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยี    ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพือการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน  การแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
การศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือใหส้ามารถ       อยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงันี 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซือสตัยสุ์จริต 
3.  มีวินยั 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมนัในการทาํงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

 
 



7 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอย่างรอบดา้น    เพือความเป็นมนุษยที์
สมบูรณ์ ทงัร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและ
สร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือสงัคม สามารถจดัการตนเองได ้ และอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 
 1.  กจิกรรมแนะแนว  

 เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์สิงแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา 
กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทงัดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากนียงัช่วยให้ครูรู้จกั
และเขา้ใจผูเ้รียน  ทงัยงัเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือ      และใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  
 2.  กจิกรรมนักเรียน 

      เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผูน้ําผูต้ามทีดี  ความรับผิดชอบ                การทาํงาน
ร่วมกนั  การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจทีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   เอืออาทร  และสมานฉนัท ์ โดย
จดัให้สอดคลอ้งกับความสามารถ ความถนัด  และความสนใจของผูเ้รียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขนัตอน ได้แก่  
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน  เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ตามความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั วฒิุภาวะของผูเ้รียน  บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน  กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

 2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด  ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์  และนกัศึกษาวิชาทหาร   
 2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
 2.3  กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
3.  กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิน ตามความสนใจใน

ลกัษณะอาสาสมคัร  เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ    ต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรม
อาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างหลกัสูตรกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ม.ต้น 

 
  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
เวลาเรียน 

ม.  1 ม.  2 ม.  3 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมลูกเสือ ยวุกาชาด  20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค*์ 

20 20 20 20 20 20 

กิจกรรมเพือสงัคมและ
สาธารณประโยชน*์* 

15 15 15 

 
 

โครงสร้างหลกัสูตรกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ม.ปลาย 
  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
เวลาเรียน 

ม.  4 ม.  5 ม.  6 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค*์ 

20 20 20 20 20 20 

กิจกรรมเพือสงัคมและ
สาธารณประโยชน*์* 

20 20 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

หลกัสูตรกจิกรรมแนะแนว 
มาตรฐานกจิกรรมแนะแนว 

มาตรฐานที 1 :  รู้ เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของตนเองและผูอื้น 
มาตรฐานที 2 :  มีความสนใจ  แสวงหา  และใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
มาตรฐานที 3 :  มีความสามารถในการตดัสินใจ  และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มาตรฐานที 4 :  มีความสามารถในการปรับตวั และการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 
มาตรฐานที 5 :  มีทกัษะในการจดัการ การทาํงาน มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที 1  :  รู้  เขา้ใจ  และเห็นคุณค่าของตนเองและผูอื้น 
มาตรฐานการเรียนรู้ที  1.1   :  รู้และเขา้ใจสาเหตุความตอ้งการและปัญหาของตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรู้ที  1.2  :  แสวงหาเอกลกัษณ์ทีเป็นแบบอยา่งทีดีและเหมาะสมกบัตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 1.3  :   รู้และเขา้ใจความสนใจ  ความถนดั ความสามารถดา้นการเรียน อาชีพ  บุคลิกภาพของตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรู้ที  1.4  :  รักและนบัถือตนเองและผูอื้น 
มาตรฐานการเรียนรู้ที  1.5  :  พึงตนเองได ้
มาตรฐานการเรียนรู้ที  1.6  :  มีบุคลิกภาพทีดี 
 มาตรฐานที 2  :  มีความสนใจ  แสวงหา  และใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้ที  2.1  :   สามารถคน้ควา้รวบรวม  วิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะ ดา้นจากแหล่งต่าง  ๆ ดว้ยวิธีการ 
                                                ทีหลากหลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ที  2.2  :  สามารถเลือกสรรและใชข้อ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
มาตรฐานการเรียนรู้ที  2.3  :  สามารถแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
มาตรฐานที 3  :   มีความสามารถในการตดัสินใจ  และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 3.1  :  สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาของตนเอง ร่วมตดัสินใจแกปั้ญหาเกียวกบัครอบครัวและ 
                                              โรงเรียน      
มาตรฐานที 4  :  มีความสามารถในการปรับตวั และการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 4.1  :  เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็น ของผูอื้นอยา่งมีเหตุผล 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 4.2  :  สามารถสือสารความคิด ความรู้สึก ใหผู้อื้นเขา้ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 4.3  :  สามารถจดัการกบัอารมณ์และการแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์  
มาตรฐานการเรียนรู้ที 4.4  :  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 4.5  :  สามารถทาํตามบทบาทในฐานะผูน้าํและผูต้ามทีดีและอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
มาตรฐานที 5  :   มีทกัษะในการจดัการ การทาํงาน มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 5.1  :  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการัดการและการทาํงาน 
มาตรฐานการเรียนรู้ที 5.2  :  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโลกกวา้งทางอาชีพ  มีเจตคติ ทีดีและสามารถเลือกประกอบ 
                                              อาชีพทีเหมาะสมกบัตนเองได ้
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คาํอธิบายรายวชิา กจิกรรมแนะแนว 
 

ระดบัชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 

      เป็นรายวิชาทีส่งเสริมปลูกฝังเจคติทีดีต่อการดาํรงชีพ โดยการจดักิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหน้าํ
ศกัยภาพทีมีอยูใ่นตวัออกมาใชใ้หม้ากทีสุด ดว้ยการฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิตใหผู้เ้รียนทุกคน รู้จกั เขา้ใจ เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผูอื้น มีความสามารถในการแสวงหา และใชข้อ้มูลสารสนเทศ มีความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
และใชพ้ลงัดา้นต่าง ๆ ของตน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้าํประสบการณ์ของตนมาแลกเปลียนซึงกนัและกนั ทาํงานและ
แสดงความคิดเห็นร่วมกนั        มีความสุข ความภูมิใจในสิงทีตนเองไดเ้ลือก ปฏิบติัตามทีเลือก โดยแสดงพฤติกรรมหรือ            
การกระทาํตามสิงทีเลือก ปฏิบติัจนเป็นลกัษณะประจาํตวั  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาตนเอง      จากการร่วมกิจกรรม  ทาํ
ใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จดัการชีวิตและอาชีพ     ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ปรับตวัเขา้กบัสงัคมและ
สิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งราบรืน  มีความสุข  และทาํตน      ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 
รหสัตวัชีวดั 
ก 1  ม. 1.1-1.2 
ก 2  ม. 2.1 – 2.3 
ก 3  ม. 3.1  
ก 4  ม. 4.1 – 4.5 
ก 5  ม. 5.1 – 5.2 

 

 

 

 

 

 



11 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1    เวลา  20  ชม. 

หน่วย 
การ
เรียนรู้ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐานที 
เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

1 รู้และเขา้ใจสาเหตุ ความตอ้งการ 
และปัญหาของตนเองโดยใช้
แบบสาํรวจสาํรวจความถนดั
และความสามารถของตนเองได ้

กิจกรรมชุดทกัษะการ
เรียนรู้ตนเอง 
1. ชือการสาํรวจขอ้มูล
ตนเอง 

1 3 -สงัเกต 
-ตรวจใบ
งาน 

-แบบสงัเกต 
-ใบงาน 
 

2 เลือกตน้แบบทีตนชืนชอบใน
การสร้างเอกลกัษณ์และยดึถือ
ปฏิบติัได ้

กิจกรรมชุดทกัษะการรู้จกั
ตนเอง 
1. เอกลกัษณ์ของฉนั 

1 2 
 

-สงัเกต 
-ตรวจใบ
งาน 

-แบบสงัเกต 
-ใบงาน 

3 รู้ เขา้ใจ ความสนใจ ความถนดั 
ความสามารถดา้นการเรียน  
อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง
ได ้

กิจกรรมชุดทกัษะการรู้จกั
ตนเองและการวางแผน
จดัการชือการรู้จกัตนเอง
ดา้นความสามารถ อาชีพ 
ความถนดั และบุคลิกภาพ 

1 5 -สงัเกต 
-สาํรวจ 

-แบบสงัเกต 
-แบบสาํรวจ 

4 อธิบายความดี ความภาคภูมิใจ 
ของตนเองและผูอื้นได ้

กิจกรรมชุดทกัษะการรู้จกั
ตนเองชือรักนบัถือตนเอง
และผูอื้น 

1 2 -สงัเกต 
-ตรวจใบ
งาน 

-แบบสงัเกต 
-ใบงาน 

5 พึงตนเองได ้
 

กิจกรรมชุดทกัษะการรู้จกั
ตนเองชือพึงตนเอง 

1 1 -สงัเกต -แบบสงัเกต 

6 1. บอกวิธีการรวบรวมวเิคราะห์    
    สงัเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะดา้น 
    ได ้
2. สามารถรวบรวมขอ้มูลดว้ย 
      วิธีการทีหลากหลายจาก 
      แหล่งต่าง ๆ ได ้
 

กิจกรรมชุดทกัษะการรู้จกั
ตนเองชือการรวบรวม 
วิเคราะห์และจดัเกบ็ขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 

2 1 -สงัเกต -แบบสงัเกต 
-แบบ
ประเมิน 
  ทาํงาน
กลุ่ม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี1   เวลา  20  ชม. 

 
หน่วย 
การ
เรียนรู้ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐา
นที 

เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

7 1.สามารถเลือกสรรและใช้
ขอ้มูลสนเทศได ้
2.นาํเสนอขอ้มูลไปใชท้าํ
กิจกรรมต่าง ๆ สาํหรับตนเอง
และสงัคมได ้

กิจกรรมชุดทกัษะการแสวงหาและ
ใชข้อ้มูล 
1.   ชือกิจกรรมการเลือกสรรและ
ใชข้อ้มูลไปทาํกิจกรรมต่าง ๆ 
สาํหรับตนเองและสงัคม 

2 4 -สงัเกต 
ผูป้กครอง
ประเมินผ
ลตามใบ
งาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 

 รวม  20  ชวัโมง  ปฐมนิเทศ       
1 ชม.  ระเบียนสะสม 1 ชม.     
รวมทงัสิน  20 ชวัโมง 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี2   เวลา  20  ชม. 

หน่วย 
การ
เรียนรู้ 
ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐาน 
ที 

เวลา 
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

1 นาํเสนอขอ้มูลโดยใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ สู่
ชุมชนได ้
 

กิจกรรมชุดทกัษะการมี
วิสยัทศัน ์
กิจกรรมชุดทกัษะการแสวง
และการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 

2 1 
 

-สงัเกต -แบบ
สงัเกต 
 

2 1. บอกบทบาทในการดูแล 
    ทรัพยส์มบติัของ
โรงเรียนได ้
2. บอกบทบาทในการดูแล   
     ช่วยเหลือครอบครับได ้
3. เกิดความภาคภูมิใจทีทาํ 
     ประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 

 กิจกรรมชุดแกปั้ญหา 
ชือกิจกรรมการตดัสินใจ
แกปั้ญหาของตนเองและร่วม
ตดัสินใจแกปั้ญหาครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน 

3 3 ประเมิน
สภาพ
จริง 

 

3 
 

1.  แสดงความคิดเห็นให้
ผูอื้นรับรู้ได ้
2. สามารถยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื้นอยา่งมีเหตุ
ผลได ้
 

กิจกรรมชุดทกัษะการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา 
1. ชือกิจกรรมเขา้ใจและ
ยอมรับความแตกต่างและ
ความคิดเห็นของผูอื้นอยา่งมี
เหตุผล 

4 2 
 

-สงัเกต 
-
สมัภาษณ์ 

-แบบ
สงัเกต 
-แบบ
สมัภาษณ์ 

4 1. เรียนรู้ความรู้สึกใน
ระหวา่งทีมีการสือสารกบั
บุคคลอืนได ้
2. เรียนรู้วิธีการสือสารกบั 
      บุคคลอืนไดอ้ยา่งมี 
      ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมชุดทกัษะกลา้เลียง
และชุดทกัษะการสือสารและ
สร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้น 
1. ชือกิจกรรมการสือสาร 
     ความคิด ความรู้สึกให้
ผูอื้นเขา้ใจ 

4 
 

2 -สงัเกต -แบบ
สงัเกต 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  ภาคเรียนท ี2   เวลา  20  ชม. 

หน่วย 
กาเรียนรู้ 

ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐานที 
เวลา 
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

5 1. บอกสาเหตุทีทาํใหเ้กิด 
    อารมณ์ความรู้สึกได ้
2. แยกแยะความหลาก
กลายของอารมณ์ทีตน
แสดงออกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได ้

กิจกรรมชุดทกัษะการมี
วิสยัทศัน ์
1. ชือการควบคุมอารมณ์และ 
    การแสดงออก 

4 2 
 

-สงัเกต -แบบ
สงัเกต 
 

6 รู้ สามารถปฏิบติัตนตาม
บทบาทของผูน้าํ ผูต้ามทีดี  
และอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมี
ความสุขได ้

กิจกรรมชุดพฒันาทกัษะการ
รู้จกัตนเองและการปรับตวั 
1. ชือกิจกรรมการทาํงานตาม 
     บทบาทผูน้าํและผูต้ามทีดี 
     และอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมี 
     ความสุข 

4 2 -สงัเกต -แบบ
สงัเกต 
 

7 1. มีความรู้ความเขา้ใจใน
การกาํหนดแผนการทาํงาน 
2. สามารถจดัลาํดบั  
      ความสาํคญัของงานได ้

กิจกรรมการทาํประโยชน์เพอื
ส่วนรวม 
1. ชือกิจกรรมการจดัการและ
การ ทาํงาน 

5 2 -สงัเกต -แบบ
สงัเกต 
 

8 1. บอกอาชีพทีตนสนใจ
และบอกเหตุทีสนใจอาชีพ
นนั ๆ ได ้
2. บอกลกัษณะทวัไปของ
งาน  คุณสมบติัของผู ้
ประกอบ อาชีพการศึกษา
และรายไดใ้นการทาํงาน
ของอาชีพทีสนใจได ้

กิจกรรมชุดทกัษะการทาํงาน
เป็นทีม  ชือกิจกรรมมีเจตคติ
ทีดีต่ออาชีพ 

5 3 -สงัเกต 
-ตรวจ
งาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 

 รวม  20 ชวัโมง  ปฐมนิเทศ 1  
ชม.ระเบียนสะสม  1 ชม.  รวม
ทงัสิน  20 ชวัโมง 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

คาํอธิบายรายวชิากจิกรรมแนะแนว 
ระดบัชันมัธยมศึกษาปีท ี 2 

 
                  เป็นรายวิชาทีส่งเสริมปลูกฝังเจคติทีดีต่อการดาํรงชีพ โดยการจดักิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียน  เป็นสาํคญั ใหน้าํ
ศกัยภาพทีมีอยูใ่นตวัออกมาใชใ้หม้ากทีสุด ดว้ยการฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิต      ใหผู้เ้รียนทุกคน  รู้จกั  เขา้ใจ  เห็นคุณค่า
ของตนเองและผูอื้น  มีความสามารถในการแสวงหา และใชข้อ้มูลสารสนเทศ  มีความสามารถในการตดัสินใจและ
แกปั้ญหา  และใชพ้ลงัดา้นต่าง ๆ ของตน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้าํประสบการณ์ของตนมาแลกเปลียนซึงกนัและกนั  
ทาํงานและแสดง  ความคิดเห็นร่วมกนั  มีความสุข  ความภูมิใจในสิงทีตนเองไดเ้ลือก  ปฏิบติัตามทีเลือก  โดยแสดง
พฤติกรรมหรือการกระทาํตามสิงทีเลือก  ปฏิบติัจนเป็นลกัษณะประจาํตวั  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาตนเองจากการร่วม
กิจกรรม  ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จดัการชีวิตและอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ปรับตวัเขา้กบัสงัคม
และสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งราบรืน  มีความสุข และทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 
รหสัตวัชีวดั 
ก 1  ม. 1.1-1.2 
ก 2  ม. 2.1 – 2.3 
ก 3  ม. 3.1  
ก 4  ม. 4.1 – 4.5 
ก 5  ม. 5.1 – 5.2 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2  ภาคเรียนท ี1   เวลา   20   ชม. 

 
หน่วย 

การเรียนรู้
ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐาน
ที 

เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

1 1. รับรู้และเขา้ใจความตอ้งการและ
ความรู้สึกของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. แสวงหาแบบอยา่งทีดีและ 
     เหมาะสมกบัตนเองได ้
3. รู้และเขา้ใจความสนใจ  
     ความถนดัดา้นการเรียน  
     อาชีพและบุคลิกภาพของ 
     ตนเองได ้
4. รักและนบัถือตนเองและผูอื้น 
5. รู้และเขา้ใจสาเหตุปัญหา 
     ของตนและมีแนวทาง 
     ในการแกปั้ญหา 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะ
การรู้ เขา้ใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอื้น 
1.1  ฉนัคือฉนั 
1.2  ทุกยา่งกา้วของชีวิต  
1.3  จาก  9  เลือกไว ้ 3 
1.4  โล่ชีวิตของฉนั  
1.5  หอ้งในจินตนาการ 
1.6  ความคิดในอดีต        
1.7  ฉนัเก่งและน่ารัก 
1.8  เสริมสร้างความเชือมนั 
         ในความดี 
1.9  สร้างเอกลกัษณ์อยา่งไร 

1 9 -สงัเกต -แบบ
สงัเกต 
-แบบ
สาํรวจ 

2 1.  เขา้ใจและยอมรับความ  แตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ความคิดเห็นของ
ผูอื้นอยา่งมีเหตุผล 
2.  สามารถสือสารความคิความรู้สึก
ใหผู้อื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
กาลเทศะและบุคคล 
3.  สามารถในการจดัการกบัอารมณ์
และแสดงออก      ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัวยัและสถานการณ์ 
4.  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
 ต่อส่วนรวม 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะ
การปรับตวัและดาํรงชีวิต 
1.1  ทาํเช่นนีเหมาะสมหรือไม่ 
1.2 ฉนัขอลิขิตชีวิตตวัเอง 
1.3  รู้จงัหวะและโอกาส 
1.3  เขา้ใจสกันิด พิชิตปัญหา 
1.4  สูชี้วิต      
1.5  เลือกใครดี  
1.6  ใคร ทีไหน เมือไหร่ 
อยา่งไร 
1.7  เพือนแท ้
1.8  ความรับผดิชอบในการ
เรียน 

4 9 -สงัเกต 
-ตรวจ
งาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2  ภาคเรียนท ี1   เวลา   20   ชม. 

 
หน่วย 
การเรียนรู้
ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐาน 
ที 

เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

 5. สามารถในทาํงานตาม 
     บทบาทในฐานะผูน้าํ ผู ้
     ตามทีดีและอยูร่วมกบัผูอื้น 
     ไดอ้ยา่งมีความสุข 

     

 รวม  20 ชวัโมง  ปฐมนิเทศ 1 
ชม.ระเบียนสะสม  1 ชม.  รวม
ทงัสิน  20 ชวัโมง 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2  ภาคเรียนท ี2   เวลา   20   ชม. 

 
หน่วย 
การเรียนรู้
ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐาน 
ที 

เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

1 
 

1.มีความสามารถในดา้น
คน้หา รวมรวม วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะดา้น
จากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยวิธีการที
หลากหลาย 
2.มีความสามารถในการ
เลือกสรรและใชข้อ้มูล
สารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคม 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะการ
แสวงหาและใชข้อ้มูล
สารสนเทศ 
1.1 วิธีออนไลน์อยา่งประหยดั 
1.2  การอ่านเปิดประตูสู่การ
เรียน 
1.3 เปิดประตสูู่โลกอินเตอร์เน็ต 
1.4  คาํพดูทีสร้างสรรค ์ 
 

2 8 -สงัเกต 
-ตรวจ 
  ใบงาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 

4 มีความสามารถในการตดั
สอนใจและแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองและร่วมตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาเกียวกบั
ครอบครัว โรงเรียน และ
สงัคม 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหา 
1.1  งานแรกในชีวิต 
1.2  คิดเพิมเติมค่า ภูมิปัญญาไทย 
1.3 ความใฝ่ฝันของแอด็ คารา
บาว 
1.4 จากบ่อทรายสู่เขือนใหญ่    
1.5 บนัไดสู่การเป็นแฟนพนัธ์แท ้ 
1.6  ผดิเป็นครู   
1.7  นาํตา .. แกปั้ญหาใจ  
1.8  ภยัทางเพศ ความสาํเร็จ 

3,5 10 -สงัเกต 
-ตรวจ     
 ใบงาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 

 รวม  20 ชวัโมง ปฐมนิเทศ 1  
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม.  รวม
ทงัสิน 20 ชวัโมง 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

คาํอธิบายรายวชิากจิกรรมแนะแนว 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 
                 เป็นรายวิชาทีส่งเสริมปลูกฝังเจคติทีดีต่อการดาํรงชีพ โดยการจดักิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียน   เป็นสาํคญั ใหน้าํ
ศกัยภาพทีมีอยูใ่นตวัออกมาใชใ้หม้ากทีสุด ดว้ยการฝึกทกัษะการดาํเนินชีวิต      ใหผู้เ้รียนทุกคน รู้จกั เขา้ใจ  เห็นคุณค่า
ของตนเองและผูอื้น มีความสามารถในการแสวงหา และใชข้อ้มูลสารสนเทศ มีความสามารถในการตดัสินใจและ
แกปั้ญหา และใชพ้ลงัดา้นต่าง ๆ ของตน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้าํประสบการณ์ของตนมาแลกเปลียนซึงกนัและกนั  
ทาํงานและแสดง ความคิดเห็นร่วมกนั  มีความสุข ความภูมิใจในสิงทีตนเองไดเ้ลือก ปฏิบติัตามทีเลือก โดยแสดง
พฤติกรรมหรือการกระทาํตามสิงทีเลือก ปฏิบติัจนเป็นลกัษณะประจาํตวั ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาตนเองจากการร่วม
กิจกรรม  ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จดัการชีวิตและอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ปรับตวัเขา้กบัสงัคม
และสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งราบรืน  มีความสุข และทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 
รหสัตวัชีวดั 
ก 1  ม. 1.1-1.2 
ก 2  ม. 2.1 – 2.3 
ก 3  ม. 3.1  
ก 4  ม. 4.1 – 4.5 
ก 5  ม. 5.1 – 5.2 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี1   เวลา   20   ชม. 

 
หน่วย 

การเรียนรู้
ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐาน 
ที 

เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

1 1. รับรู้และเขา้ใจความตอ้งการ   
    และความรู้สึกของตนเองได ้
    อยา่งถูกตอ้ง 
2. แสวงหาแบบอยา่งทีดีและ 
      เหมาะสมกบัตนเองได ้
3. รู้และเขา้ใจความสนใจ  
     ความถนดัดา้นการเรียน  
     อาชีพและบุคลิกภาพของ 
     ตนเองได ้
4. รักและนบัถือตนเองและ 
     ผูอื้น 
5. รู้และเขา้ใจสาเหตุปัญหา 
     ของตนและมีแนวทาง 
     ในการแกปั้ญหา 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะ
การรู้ เขา้ใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอื้น 
1.1  ถนดัเรียนวิชาใดกนัแน่ 
1.2  ความสามารถของฉนั 
1.3  ค่านิยมในงานของฉนั 
1.4  ฉนัเป็นคนเช่นไร 
1.5  สนใจอาชีพใดกนัแน่ 
1.6  ฉนัและเธอต่างมีดี 
1.7  รู้สึกดี คิดดี มีความหมาย 
1.8  ความภาคภูมิใจในตนเอง  

1 9 -สงัเกต -แบบ
สงัเกต 
-แบบ
สาํรวจ 

2 1.  เขา้ใจและยอมรับความ  
     แตกต่างระหวา่งบุคคล  
     ความคิดเห็นของผูอื้น 
    อยา่งมีเหตุผล 
2.  สามารถสือสารวามคิด   
       ความรู้สึกใหผู้อื้นเขา้ใจ 
      ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั   
      กาลเทศะและบุคคล 
3.สามารถในการจดัการกบั
อารมณ์และแสดงออกไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวยัและ
สถานการณ์ 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะ
การปรับตวัและดาํรงชีวิต 
1.1  ขจดัอุปสรรคอยา่งไร 
1.2  ข่มใจ สดใสแน่ 
1.3  ขดัแยง้ใจ ทาํไงดี 
1.4  ทุกนาที มีค่า 
1.5  ปฏิบติัตนเพือส่วนรวม 
1.6  เลิกผดัวนัประกนัพรุ่ง 
1.7  ไม่อว้นเอาเท่าไร 
1.8  การควบคุมอารมณ์ 

4 9 -สงัเกต 
-ตรวจ
งาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี1   เวลา   20   ชม. 

 
หน่วย 
การเรียนรู้
ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐาน 
ที 

เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

 4.  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
      ต่อส่วนรวม 
5.  สามารถในทาํงานตาม 
      บทบาทในฐานะผูน้าํ  
      ผูต้ามทีดีและอยูร่วมกบั 
      ผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

     

 รวม 20 ชวัโมง  ปฐมนิเทศ 1 
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม.  รวม
ทงัสิน 20 ชวัโมง 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

โครงสร้างวชิากจิกรรมแนะแนว 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนท ี2   เวลา   20   ชม. 

 
หน่วย 

การเรียนรู้
ที 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 

สาระการเรียนรู้/เนือหา 
 

มาตรฐาน 
ที 

เวลา
(ชม.) 

วิธี/วดัประเมินผล 

วิธีการ เครืองมือ 

1 
 

1.มีความสามารถในดา้น
คน้หา รวมรวม วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะดา้น
จากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยวิธีการที
หลากหลาย 
2.มีความสามารถในการ
เลือกสรรและใชข้อ้มูล
สารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคม 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะการ
แสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
1.1  เปิดประตสูู่โลกแห่งความสุข 
1.2  การบริหารจดัการขอ้มูล
ข่าวสาร 
1.3  วฒันธรรมมือถือ 
1.4  โรคติดอินเตอร์เน็ต 
1.5 ความสนใจ ใฝ่รู้และ
สร้างสรรค ์
1.6 สาํรวจนิสยัการเรียน 

2 7 
 

-สงัเกต 
-ตรวจ 
 ใบงาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 

4 มีความสามารถในการ
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา
ของตนเองและร่วมตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาเกียวกบั
ครอบครัว โรงเรียน และ
สงัคม 

กิจกรรมแนะแนวชุดทกัษะการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหา 
1.1  งานแรกในชีวิต 
1.2  คิดเพิมเติมค่า ภูมิปัญญาไทย 
1.3  อาชีพอิสระ 
1.4  หลอดยาสีฟันประวติัศาสตร์ 
1.5  ผูส้ร้างฝันของชาติใหเ้ป็นจริง 
1.6  การตดัสินใจ 
1.7  ตดัสินใจดี คลีคลายปัญหา 
1.8  อุปสรรคของความสาํเร็จ 
1.9  เทคโนโลยกีมี็อนัตราย 
1.10  เหตุเกิดเพราะใคร 

3, 5 11 -สงัเกต 
-ตรวจ 
 ใบงาน 

-แบบ
สงัเกต 
-ใบงาน 

 รวม 20 ชวัโมง  ปฐมนิเทศ 1  
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม.  รวม
ทงัสิน 20 ชวัโมง 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

การประเมินผล 
 ในการประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว   ครูผูส้อนทาํหนา้ทีประเมินผลการเรียน       ของผูเ้รียนดงันี 
1.  ครูผูส้อนรับผดิชอบการจดักิจกรรมแนะแนว 
1.1  ตอ้งจดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียน  ใหเ้กิดคุณลกัษณะตามมาตรฐานการแนะแนว 
1.2  ตอ้งรายงานเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม 
1.3  ตอ้งติดตาม  ศึกษา และพฒันาผูเ้รียนในกรณีทีผูเ้รียนไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 
2.  ผูเ้รียน 
2.1  ตอ้งร่วมกิจกรรมแนะแนวตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  16  ชวัโมง/ภาค โดยมีหลกัฐานการเขา้ร่วม  
       กิจกรรม 
2.2  ตอ้งปฏิบติักิจกรรมเพิมเติมตามทีครูผูส้อนมอบหมายให ้ถา้ผลการเรียนรู้ไม่เกิดผลตามมาตรฐานการแนะแนว 

วธีิประเมิน  
1. การประเมินตามสภาพจริง 
2. การทาํแบบประเมินก่อนเรียน 
3. การทาํแบบประเมินหลงัเรียน 
4. การทาํแบบสาํรวจ 
5. การประเมินโดยกลุ่มเพือน 
6. การสงัเกต 
7. การสมัภาษณ์ 
8. การเขียนรายงาน 
9. หลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมินกจิกรรมแนะแนว 
ประเดน็ที   1   การเรียนรู้ตามสาระ         
ประเดน็ที   2   การประเมินผลการอ่าน  เขียน  คิดและวิเคราะห์                 
ประเดน็ที   3   การประเมินคุณลกัษณะ         

1.  สาระการเรียนรู้ 
   1.1  สงัเกตพฒันาการของนกัเรียน       
 1.1.1  แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน       
 1.1.2  แบบฝึกหดั         
 1.1.3  ชินงานรายบุคล / รายกลุ่ม       
 1.1.4  ประเมินผลตามสภาพจริง       
     1.2  สงัเกตพฤติกรรม        
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

2.  ประเมินผลการอ่าน  เขียน  คิด  และวิเคราะห์             
 ครังที  1     มาตรฐานที    1 มาตรฐานที   2        
 ครังที  2    มาตรฐานที    3  มาตรฐานที    4        
 ครังที  3    มาตรฐานที   5        
3.  ลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
 โดยใชก้ารแจกแจงความถีฐานนิยม  (MODE) เป็นเกณฑใ์นการประเมิน  ซึงนกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งคะแนนใน
ระดบัคุณภาพ 3 ขึนไป ทงั 3 ประเดน็ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
 

วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..……………. 
ชนัมธัยมศึกษาปีที……../…......  โรงเรียน…………………ภาคเรียนที………..ปีการศึกษา…….. 

 
เลขที พฤติกรรม ระดบั

คุณภาพ 
 

ขอ้ที 
 
คะแนน 

ความร่วมมือ แสดงความ
คิดเห็น 

รับฟังความ
คิดเห็น 

ตงัใจทาํงาน ปรับปรุงผลงาน 

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

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      

 
เกณฑก์ารประเมิน                      ลงชือ…………………….……ผูป้ระเมิน 
4     =  ดีมาก                                          (………………………….) 
3     =  ดี                           …………./………./………… 
2     =     ปานกลาง 
1     =      ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์กจิกรรมแนะแนว 
 

วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..……………. 
ชนัมธัยมศึกษาปีที……../…......  โรงเรียน…………………ภาคเรียนที………..ปีการศึกษา…….. 

 
เลขที รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ขอ้ที 

 
คะแนน 

1 2 3 4 

คะแนนรวม 
(10) 

ผลการเรียน 

ผา่น 
(ผ) 

ไม่ผา่น 
(มผ) 

4 2 2 2 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 
ขยนั  ซือสตัย ์อดทน  สามคัคี  มีวินยั  มีความรับผดิชอบ  เสียสละ  คาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวม 
รักการทาํงานและทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
รู้จกัและเขา้ใจตนเอง พฒันาตนเองทุกดา้นใหเ้ติมศกัยภาพ 
มีเจตคติทีดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
 

วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..……………. 
ชนัมธัยมศึกษาปีที……../…......  โรงเรียน…………………ภาคเรียนที………..ปีการศึกษา…….. 

 

กลุ่มที 
เนือหาสาระ พฤติกรรม รวม 

ความถูกตอ้ง สารประโยชน ์ วิธีการนาํเสนอ ความคิดริเริม การตรงต่อเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      

 
 
เกณฑก์ารประเมิน          ลงชือ…………………….……ผูป้ระเมิน 
       4   =      ดีมาก            (………………………….) 
       3    =     ดี                         …………./…..………./………….. 
       2   =     ปานกลาง 
       1    =     ปรับปรุง 
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แบบประเมินการส่งงาน/การร่วมกจิกรรม 
 

วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..……………. 
ชนัมธัยมศึกษาปีที……../…......  โรงเรียน…………………ภาคเรียนที………..ปีการศึกษา…….. 

 
เลขที 1 

…../……../….. 
2 

…../……../….. 
3 

…../……../….. 
4 

…../……../….. 
5 

…../……../….. 
ระดบั
คุณภาพ ครังที 

 
คะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      

 
เกณฑก์ารประเมิน   ลงชือ…………………….……ผูป้ระเมิน 
4   =   ดีมาก          (…………………………….) 
3   =   ดี                    …..……./……….……./………… 
2  =   ปานกลาง 
1   =   ปรับปรุง 
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หลกัสูตรกจิกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
จุดประสงค์การเรียนรู้กจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 
 1.  เพือใหลู้กเสือมีความรู้ความสามารถ ในทางวิชาการลกูเสือเพิมขึนจากทีเรียนมาในระดบัตน้  คือ  
                   ลูกเสือตรี โท เอก 
 2.  เพือใหลู้กเสือไดมี้ความเขา้ใจ และฝึกฝนทกัษะตนเองในแต่ละวิชาทีเรียนมาไดดี้ยงิขึน 
 3.  เพือส่งเสริมใหลู้กเสือไดเ้รียนในวิชาทีตนเองถนดั และสนใจเป็นพิเศษ 
 4.  เพือใหค้วามซาบซึงในกิจการลูกเสือมากยงิขึน 
 5.  เพือใหลู้กเสือไดน้าํความรู้ทีไดรั้บไปปฏิบติั และบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่สงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

คาํอธิบายรายวชิากจิกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 1 

 เพือใหลู้กเสือมีความรู้ความเขา้ใจในทางวิชาการลูกเสือเพิมขึนจากทีเรียนมาในระดบัตน้  คือ ลูกเสือตรี โท เอก  มี
ความสามารถ ฝึกฝนทกัษะตนเองในรายวิชาทีตนเองถนดั และสนใจเป็นพิเศษ  มีความซาบซึงในกิจการลูกเสือและนาํความรู้
ทีไดรั้บไปปฏิบติั และบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์  แก่สงัคม 
ตัวชีวดั 
ข้อท ี1 รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธาํรงไวซึ้งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยดึมนัและปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

ข้อท ี2 ซือสัตย์สุจริต  
2.1 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อตนเองทงักาย วาจา ใจ 
2.2 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อผูอื้นทงักาย วาจา ใจ 

ข้อท ี3 มีวนัิย  
3.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 

ข้อท ี4 ใฝ่เรียนรู้ 
4.1 ตงัใจเพยีรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรม 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทงัภายในและนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกใชสื้ออยา่งเหมาะสม สรุป

เป็นองคค์วามรู้และสามารถนาํไปใชชี้วิตประจาํวนัได ้
ข้อท ี5 อยู่อย่างพอเพยีง 

5.1 ดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 
5.2 มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ปรับตวัเพืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ข้อท ี6 มุ่งมันในการทาํงาน 
6.1 ตงัใจและรับผดิชอบในหนา้ทีการงาน 
6.2 ทาํงานดว้ยความเพียรพยายาม และอดทนเพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 ข้อท ี7 รักความเป็นไทย 
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทยและมีความกตญั ูกตเวที 
7.2 เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
7.3 อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ข้อท ี8 มีจิตสาธารณะ 
8.1 ช่วยเหลือผูอื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม 
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หลกัสูตรเครืองหมายลูกเสือโลก 
 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 
เครืองหมายลูกเสือโลก   เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4.3 ซม.  มีตราเครืองหมาย  เฟอร์-เดอร์  -รีส์   

ลอ้มรอบดว้ยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม  ผกูเป็นเงือนพิรอดอยูเ่บืองล่าง  ซึงลูกเสือจะตอ้งสอบหัวขอ้รายวิชาตามทีกาํหนด  
โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้การเรียนทงัหมด  40 ชวัโมง  ดงันี 

1.  กิจการลูกเสือ     6 ชวัโมง   
2.  ระเบียบแถว     6 ชวัโมง  
3.  คาํปฏิญาณ กฎ คติพจน ์   3 ชวัโมง  
4.  การกางเตน็ท ์    3 ชวัโมง  
5.  การบรรจุเครืองหลงั    1 ชวัโมง  
6.  การก่อไฟ การปรุงอาหาร   3 ชวัโมง  
7.  แผนทีและเขม็ทิศ    4 ชวัโมง  
8.  เงือนเบืองตน้ 10 เงือน    4 ชวัโมง  
9.  การปฐมพยาบาล    3 ชวัโมง  
10. ความปลอดภยัเกียวกบักิจกรรมลูกเสือ  3 ชวัโมง  
 ทบทวนและทดสอบ   4 ชวัโมง  
 

   รวม               40 ชัวโมง 
 

หลกัสูตรเครืองหมายวชิาพเิศษ 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

 ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1  โรงเรียนจดัทาํแผนการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนสามารถทีจะสอบเครืองหมายวิชา
พิเศษ ไดด้งัต่อไปนี 
 1.  นกัดาราศาสตร์    2.  การจดัการค่าย 
 3.  ผูพ้ิทกัษป่์า     4.  นกัเดินทางไกล 
 5.  หวัหนา้คนครัว    6.  นกับุกเบิก 
 7.  นกัสะกดรอย     8.  นกัธรรมชาติวิทยา 
 9.  นกัผจญภยั     10.  นกัพิมพดี์ด 
 11.  นกัสะสม     12.  นกักรีฑา 
 13.  บรรณารักษ ์     14.  นกัวา่ยนาํ 
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เครืองหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

 
 ในภาคเรียนที  2 ลูกเสือชนั ม.1 อาจไดรั้บสายยงยศได ้โดยจะตอ้ง 
 

 1.  สอบไดเ้ครืองหมายลูกเสือโลก 
 2.  สอบไดว้ิชาพิเศษ “นกัผจญภยั” 
 3.  สอบไดว้ิชาพิเศษอืนทีกล่าวมาแลว้ อยา่งนอ้ย 2 วิชา 
 4.  ตอ้งถกัสายยงยศ (สายหนงั) ไดด้ว้ยตวัเอง 
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โครงสร้างกจิกรรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครืองหมายลูกเสือโลก) 
ระดบัชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

1 กจิการลูกเสือ 6  
 กจิการของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

- ประวติัความเป็นมา วตัถุประสงค ์
- คณะกรรมการบริหารงานลูกเสือ 
- ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและผูต้รวจการลูกเสือ 

  

 กิจการของคณะลกูเสือโลกและความสัมพนัธ์ระหวา่ง ลูกเสือนานาชาติ 

-  องคก์ารลกูเสือโลก 

-  สมชัชาลูกเสือ 

-  คณะกรรมการลกูเสือโลก 

-  ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกูเสือนานาชาติ 

  

 บทบาทของตนเอง 
-  กิจกรรมทีเหมาะสม 
-  ลูกเสือกบัการพฒันาชุมชน 
-  การสาํรวจชุมชน 

  

2 คาํปฏิญาณ กฎ คตพิจน์ 3  
 คาํปฏิญาณ กฎ คตพิจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

-  คาํปฏิญาณ และ คติพจน ์
-  กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขอ้ที 1-5 
-  กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขอ้ที 6-10 

  

3 ระเบียบแถว 6  
 -  การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า 

-  การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไมง่้าม 
-  การฝึกเป็นหมู่และกอง 
-  สญัญาณนกหวีด สญัญาณมือในการเรียกแถว 
-  สญัญาณนกหวีด  
-  สญัญาณมือ 
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เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

4 การกางเต็นท์ 3  
 -  การกางและรือเตน็ท ์5 ชาย 

-  การกางและรือเตน็ทส์าํเร็จรูป 
-  การจดัเกบ็เตน็ทเ์พือเดินทาง(ต่อ) 

  

5 การบรรจุเครืองหลงั 1  
 -  การบรรจุเครืองหลงั   
6 การก่อไฟและการปรุงอาหาร 3  
 -  การก่อไฟ และการปรุงอาหาร 

-  การก่อไฟ 
-  การปรุงอาหาร 
-  การหุงขา้ว 

  

7 แผนทแีละเข็มทศิ 4  
 แผนท ี

-  ความหมายของแผนที 
-  การคาดคะเน 
-  วิธีการอ่านแผนที ระยะทาง 

  

 เข็มทศิ 
-  การสงัเกตจากธรรมชาติ 
-  การใชเ้ขม็ทิศ 
-  การสงัเกตดวงดาว 

  

8 เงือนเบืองต้น 10 เงือน 4  
 -  เงือนพิรอด เงือนขดัสมาธิ  

-  เงือนตะกรุดเบด็ เงือนบ่วงสายธนู เงือนผกูกระหวดัไม ้
  

 -  เงือนประมง  เงือนผกูซุง 
-  เงือนผกูรัง  เงือนปมตาไก่ 

  

 การผูกแน่น 
-  ผกูประกบ 
-  ผกูทแยง 
-  ผกูกากบาท 
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เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

9 การปฐมพยาบาล 3  
 การปฐมพยาบาล 

-  การปฐมพยาบาลทวัไป 
-  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม  ขอ้ต่อเคลด็ แพลง 
-  การปฐมพยาบาลแผลจากสตัวมี์พิษกดัต่อย 

  

10 หลกัความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิกรรม 2  

 หลกัความปลอดภัย 
-  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมการบุกเบิก 
-  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมการผจญภยั 
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คาํอธิบายรายวชิากจิกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 2 

 เพือให้ลูกเสือมีความรู้ความเขา้ใจในทางวิชาการลูกเสือเพิมขึนจากทีเรียนมาในระดบัตน้  คือ ลูกเสือตรี โท เอก  
มีความสามารถ ฝึกฝนทกัษะตนเองในรายวิชาทีตนเองถนดั และสนใจ      เป็นพิเศษ  มีความซาบซึงในกิจการลูกเสือและ
นาํความรู้ทีไดรั้บไปปฏิบติั และบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม 
ตัวชีวดั 
ข้อท ี1 รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธาํรงไวซึ้งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยดึมนัและปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

ข้อท ี2 ซือสัตย์สุจริต  
2.1 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อตนเองทงักาย วาจา ใจ 
2.2 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อผูอื้นทงักาย วาจา ใจ 

ข้อท ี3 มีวนัิย  
3.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 

ข้อท ี4 ใฝ่เรียนรู้ 
4.1 ตงัใจเพยีรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรม 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทงัภายในและนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกใชสื้ออยา่งเหมาะสม สรุป

เป็นองคค์วามรู้และสามารถนาํไปใชชี้วิตประจาํวนัได ้
ข้อท ี5 อยู่อย่างพอเพยีง 

5.1 ดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 
5.2 มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ปรับตวัเพืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ข้อท ี6 มุ่งมันในการทาํงาน 
6.1  ตงัใจและรับผดิชอบในหนา้ทีการงาน 
6.2  ทาํงานดว้ยความเพียรพยายาม และอดทนเพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อท ี7 รักความเป็นไทย 
7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทยและมีความกตญั ูกตเวที 
7.2  เห็นคุณคา่และใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
7.3  อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ข้อท ี8 มีจิตสาธารณะ 
8.1  ช่วยเหลือผูอื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
8.2  เขา้ร่วมกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม 



37 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

หลกัสูตรเครืองหมายลูกเสือชันพเิศษ 
ระดบัชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

 
 เครืองหมายลูกเสือชนัพิเศษ   เป็นรูปสีเหลียมจตุัรัส  ขนาดดา้นละ 3 ซม. ตามแบบพืนสีกากีภายในมีรูปช่อชยัพฤกษ์
สีขาว 2 ช่อ โคง้เขา้หากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์มีตราเครืองหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชัยพฤกษ์ มีหน้าเสือสีทอง  
เครืองหมายนี  ติดทีกึงกลางกระเป๋าเสือขา้งขวาซึงลูกเสือจะตอ้งสอบหัวขอ้รายวิชาตามทีกาํหนด  ซึงโรงเรียนไดจ้ดัให้มี
การเรียนทงัหมด 40  ชวัโมง  ดงันี 

1.  หนา้ทีพลเมือง   4 ชวัโมง   
2.  สิงแวดลอ้ม    6 ชวัโมง 
3.  การเดินทางสาํรวจ   2 ชวัโมง 
4.  การแสดงออกทางศิลปะ  2 ชวัโมง 
5.  สมรรถภาพทางกาย   6 ชวัโมง 
6.  อุดมคติ    6 ชวัโมง 
7.  กิจกรรมทีสนใจเป็นพิเศษ  4 ชวัโมง 
8.  บริการ    6 ชวัโมง 
9.   ทบทวนและสอบ   4 ชวัโมง 
 

  รวม              40     ชัวโมง 
 

หลกัสูตรเครืองหมายวชิาพเิศษ 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

 ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2   โรงเรียนไดจ้ดัใหน้กัเรียนสอบเครืองหมายวิชาพเิศษ       ไดด้งัต่อไปนี 
1.  นกัผจญภยั   8.   นกัดนตรี 
2.  นกัดาราศาสตร์  9.   นกักีฬา 
3.  นกัเดินทางไกล  10.  นกักรีฑา 
4.  หวัหนา้คนครัว  11.  นกัพิมพดี์ด 
5.  นกับุกเบิก   12.  บรรณารักษ ์
6.  นกัธรรมชาติวิทยา  13.  นกัวา่ยนาํ 
7.  นกัสะสม 
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เครืองหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี2    

 
 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2   อาจไดรั้บสายยงยศได ้ โดยจะตอ้ง 
 

 1.   สอบไดเ้ครืองหมายลูกเสือโลก 
 2.  สอบไดว้ิชาพิเศษ  “นกัผจญภยั” 

๓. สอบไดว้ิชาพิเศษวิชาต่อไปนี   อีก  2  วิชา  คือ  นกัดาราศาสตร์,  นกัอุตุนิยมวิทยา,       การจดัการค่าย   พกั
แรม, ผูพ้ิทกัษป่์า, นกัเดินทางไกล, หวัหนา้คนครัว, นกับุกเบิก, นกัสะกดรอย, นกัธรรมชาติวิทยา 
              4.  ตอ้งถกัสายยงยศ (สายหนงั)  ไดด้ว้ยตวัเอง 
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โครงสร้างกจิกรรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครืองหมายลูกเสือชันพเิศษ) 
ระดบัชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

    

เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

1 หน้าทพีลเมือง 4  
 -  ประวติัการลูกเสือไทยและวิธีดาํเนินการของขบวนการลูก 

    เสือโดยยอ่ 
-  การเยยีมหน่วยงานหรือสถาบนั 

  

2 สิงแวดล้อม 
-  ความหมายของสิงแวดลอ้ม 
-  การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและมลภาวะ 
-  ความสาํคญัของสิงแวดลอ้มทีมีต่อมนุษย ์
-  วิธีการอนุรักษส์ตัว ์และพชืในทอ้งถิน 
-  ขอ้พึงระวงัในการอยูค่่ายพกัแรม 
-  ชนิดของมลภาวะทีมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 
-  การปฏิบติังานตามโครงการเกียวกบัสิงแวดลอ้ม 

6  

3 
 

การสํารวจ 
-  หลกัในการเดินทางสาํรวจดว้ยเทา้ทีถูกตอ้งปลอดภยั 
-  การจดัอาหารและอุปกรณ์  เวชภณัฑ ์
-  การทาํแบบรายงานสาํรวจ ลกัษณะของการรายงาน 
-  ความจาํเป็นในการจดัทาํแบบรายงาน 

2  

4 การแสดงออกทางศิลปะ 2  
 -  ศิลปการแสดง  เช่น ดนตรี  ละคร  ฟ้อนรํา   

-  ทศันศิลป์และวาดภาพระบายสี ปัน ถ่ายภาพ ฯลฯ 
-  การช่าง  เช่น พิมพภ์าพดว้ยวิธีสกรีน  แกะสลกัไม ้
-  ศิลปะทางอกัษรศาสตร์ และศิลปการวิจารณ์  

  

5 สมรรถภาพทางกาย 
-  มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  ความหมาย  ชนิดและโทษของสิงเสพติด 
-  กีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ 
 
 

6  

เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 
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6 อุดมคต ิ
-  กฎและคาํปฏิญาณของลูกเสือ 
-  ศีล 5  และศีล 8 
-  อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  และอาราธนาพระปริตร 
-  หลกัสาํคญัในพทุธศาสนาหมวดธรรมวภิาค  และหมวด   
    คิหิปฏิบติั 

6  

7 กจิกรรมทตีนเองสนใจเป็นพเิศษ  
-  กฎแห่งความปลอดภยั 
-  กิจกรรมทีใชก้าํลงักาย 
-  กิจกรรมทีใชส้ติปัญญา 
-  กิจกรรมวิทยาการ 

4  

8 การบริการ  หลกัสูตรลูกเสือสํารอง  4  ชัวโมง 
-  ความหมายของชุมชน  การบริการ  และการพฒันาชุมชน 
-  กิจกรรมเกียวกบัการพฒันาชุมชน 
-  กฎของลูกเสือกบัการใหก้ารบริการชุมชน 
-  การปฐมพยาบาล  และหลกัการปฐมพยาบาลโดยทวัไป 
-  การเคลือนยา้ยผูป่้วยวิธีต่าง ๆ  
-  เหตุฉุกเฉินและการบริการ 

6  
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คาํอธิบายรายวชิากจิกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี 3 

 

 เพือใหลู้กเสือมีความรู้ความเขา้ใจในทางวิชาการลูกเสือเพิมขึนจากทีเรียนมาในระดบัตน้  คือ ลูกเสือตรี โท เอก  มี
ความสามารถ  ฝึกฝนทกัษะตนเองในรายวิชาทีตนเองถนัด  และสนใจเป็นพิเศษ  มีความซาบซึงในกิจการลูกเสือและนํา
ความรู้ทีไดรั้บไปปฏิบติั  และบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์   แก่สงัคม 
ตัวชีวดั 
ข้อท ี1 รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธาํรงไวซึ้งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยดึมนัและปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

ข้อท ี2 ซือสัตย์สุจริต  
2.1 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อตนเองทงักาย วาจา ใจ 
2.2 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อผูอื้นทงักาย วาจา ใจ 

ข้อท ี3 มีวนัิย  
3.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 

ข้อท ี4 ใฝ่เรียนรู้ 
4.1 ตงัใจเพยีรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรม 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทงัภายในและนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกใชสื้ออยา่งเหมาะสม สรุป

เป็นองคค์วามรู้และสามารถนาํไปใชชี้วิตประจาํวนัได ้
ข้อท ี5 อยู่อย่างพอเพยีง 

5.1 ดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 
5.2 มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ปรับตวัเพืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

ข้อท ี6 มุ่งมันในการทาํงาน 
6.1 ตงัใจและรับผดิชอบในหนา้ทีการงาน 
6.2 ทาํงานดว้ยความเพียรพยายาม และอดทนเพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 ข้อท ี7 รักความเป็นไทย 
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทยและมีความกตญั ูกตเวที 
7.2 เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
7.3 อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ข้อท ี8 มีจิตสาธารณะ 
8.1 ช่วยเหลือผูอื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม 
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หลกัสูตรเครืองหมายลูกเสือหลวง 

ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 

เครืองหมายลูกเสือหลวง   เป็นรูปสีเหลียมจตุัรัส  ขนาดดา้นละ 3 ซม. ตามแบบพืนสีกากี ขอบสีขาว มีรูปพระมหา
มงกุฏสีทองอยู่ตรงกลางและมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบืองล่างพระมหามงกุฏ เครืองหมายนี  ติดทีกึงกลาง
กระเป๋าเสือขา้งขวา ซึงลูกเสือจะตอ้งสอบหวัขอ้รายวิชาตามทีกาํหนด  ซึงโรงเรียนไดจ้ดัใหมี้การเรียนทงัหมด  40  ชวัโมง 
ดงันี 

 
1.    หนา้ทีพลเมือง   6 ชวัโมง   
2.    สิงแวดลอ้ม    4 ชวัโมง 
3.    การเดินทางสาํรวจ   2 ชวัโมง 
4.    การแสดงออกทางศิลปะ  2 ชวัโมง 
5.    สมรรถภาพทางกาย   3 ชวัโมง 
6.    อุดมคติ    4 ชวัโมง 
7.    กิจกรรมทีสนใจเป็นพิเศษ  3 ชวัโมง 
8.    บริการ    8 ชวัโมง 
9.     การฝึกเป็นผูน้าํ   4 ชวัโมง 
10.   ทบทวนและสอบกิจกรรม  4 ชวัโมง 
 

  รวม   40     ชัวโมง 

 
หลกัสูตรเครืองหมายวชิาพเิศษ 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 
 ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โรงเรียนไดจ้ดัใหน้กัเรียนสอบเครืองหมายวิชาพเิศษ       ไดด้งัต่อไปนี 

1.  นกัผจญภยั   8.  นกัสะสม 
2.  นกัดาราศาสตร์  9.  นกัดนตรี 
3.  ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม  10.  นกักีฬา 
4.  นกัเดินทางไกล  11.  นกักรีฑา 
5.  หวัหนา้คนครัว  12.  นกัพิมพดี์ด 
6.  นกับุกเบิก   13.  บรรณารักษ ์
7.  นกัธรรมชาติวิทยา  14.  นกัวา่ยนาํ 
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เครืองหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

  

ลูกเสือระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 อาจไดรั้บสายยงยศได ้ โดยจะตอ้ง 
              1.  สอบไดเ้ครืองหมายลูกเสือโลก 
 2.  สอบไดว้ิชาพิเศษ  “นกัผจญภยั” 

3.  สอบไดว้ิชาพิเศษวิชาต่อไปนี อีก 2 วิชา  คือ นกัดาราศาสตร์, นกัอุตุนิยมวิทยา,       การจดัการค่าย   พกัแรม,  
      ผูพ้ิทกัษป่์า, นกัเดินทางไกล, หวัหนา้คนครัว, นกับุกเบิก, นกัสะกดรอย, นกัธรรมชาติวิทยา 

 4.  ตอ้งถกัสายยงยศ (สายหนงั)  ไดด้ว้ยตวัเอง 
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โครงสร้างกจิกรรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครืองหมายลูกเสือหลวง) 
ระดบัชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

1 หน้าทพีลเมือง 6  
 1.  ขอบข่ายบทบาทและหนา้ทีของกรรมการลูกเสือ   

      แผนการปฏิบติังาน 
2.  พระมหากษตัริยก์บัการปกครองของระบอบ 
       ประชาธิปไตย  และระเบียบกฎหมายเลือกตงั 
3.  บทบาทและหลกัการของพรรคการเมืองไทย 
4.  นโยบายของรัฐบาลไทยทีเกียวกบัต่างประเทศ 
5.  หลกัการดาํเนินงานของสหประชาชาติ  องคก์ารชาํนญั 
       พิเศษ 

  

2 สิงแวดล้อม 
1.  ปัญหาสิงแวดลอ้มในทอ้งถิน 
2.  ชือและผลงานของหน่วยราชการ  หน่วยงานเอกชนที 
      เกียวขอ้งกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
3.  การอนุรักษดิ์น  นาํ  พนัธุ์ไม ้ และสตัว ์
4.  สถานทีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ 

4  

3 
 

การสํารวจ 
1.  เดินทางสาํรวจดว้ยการเดินเทา้เป็นหมู่ ๆ ละ 4 คน ใช ้
      เวลาอยา่งนอ้ย  4  วนั (พกัแรม  3  คืน)  เดินทางไกล   
      50 – 70  ก.ม.  ในทอ้งถินทีไม่คุน้เคย  และมีความ 
      ยากลาํบากในการเดินทางมาก หรือ 
2.  เดินทางสาํรวจโดยรถจกัรยาน  หมู่ละ  4 – 6  คน  เป็น 
       ระยะทาง  150 – 200  ก.ม.  ในทอ้งถินทีไม่คุน้เคย 
       และมีความยากลาํบากในการเดินทางมาก หรือ 
3.  เดินทางสาํรวจโยเรือพายเป็นระยะทาง  50 – 70  ก.ม.   
      ตามลาํนาํหรือชายฝังทะเลหมู่ละ  4 – 6  คน 

2  
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เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

4 การแสดงออกทางศิลปะ 2  
 1.  คุณค่างานศิลปะ 

2.  ศิลปะทางการแสดง   หรือทศันศิลป์หรือการช่าง  หรือ 
      ศิลปะทางอกัษรศาสตร์  หรือศิลปะการวิจารณ์  

  

5 สมรรถภาพทางกาย 
1.  ท่าตงัตน้  การออกวิง  ท่าทางการวิงและวิธีวิงผา่นเสน้ชยั 
2.  การวิงก่อนกระโดด  การจรดเทา้กระโดด การลอยตวัใน 
       อากาศและการลงสู่พืน 
3.  การยนืเตรียมตวัก่อนทุ่ม  การถือลูกนาํหนกั  การเคลือน 
      ทีการทุ่ม   และการทรงตวั   หลกัการทุ่มนาํหนกั 
4.  จาํนวนผูเ้ล่น  วิธีเล่น   และกติกาเซปัค – ตะกร้อ 
5.  การถือคทาตงัตน้ออกวิง   การปฏิบติัของผูรั้บคทา  และ 
      การปฏิบติัของผูส่้งคทาวิงผลดั 

3  

6 อุดมคต ิ
1.  ศาสนาทุกศาสนามีหลกัการใหค้นทาํความดี  ละเวน้ 
      ความชวั  และทาํใจใหบ้ริสุทธิ 
2.  คาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือในส่วนทีสอดคลอ้งกบั 
       หลกัธรรมในศาสนา 
3.  แนวทางการนาํเอาคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปช่วย 
      แกปั้ญหาสงัคม 

4  

7 กจิกรรมทตีนเองสนใจเป็นพเิศษ (โต้วาท)ี 
1.  ความหมาย  จุดมุ่งหมาย  หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และ 
      แนวในการจดัการโตว้าที 
2.  กิจกรรมการโตว้าที  (ภาคปฏิบติั) 

3  
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เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

8 การบริการ  หลกัสูตรลูกเสือสํารอง  4  ชัวโมง 
1.  ประวติัและหลกัสูตรของลูกเสือสาํรอง 
2.  เตรียมลูกเสือสาํรอง 
3.  ดาวดวงที 1 
4.  ดาวดวงที 2 
5.  ดาวดวงที 3 

4  

9 การบริการ   หลกัสูตรลูกเสือสามัญ  4  ชัวโมง 
1.  ขบวนการลูกเสือ / คาํปฏิญาณ - กฎของลูกเสือสามญั 
2.  กิจกรรมกลางแจง้ 
3.  ระเบียบแถว  (ท่ามือเปล่า  ท่าอาวธุ  สญัญาณมือและ     
      นกหวีด  การตงัและเรียกแถว 

4  

10 การฝึกเป็นผู้นํา 
1.  ผูน้าํทอ้งถินคือใคร 
2.  คุณสมบติัของผูน้าํในหมู่บา้น 
3.  องคป์ระกอบทีสาํคญัในการสร้างความเป็นปึกแผน่ 
4.  อบรมวิชาการเป็นผูน้าํตามหลกัสูตรใชเ้วลา 3 วนั 2คืน 
 

4  



47 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558  

การวดัผลและประเมินผลกจิกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 
การวดัผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มี 2 กิจกรรม คือ 
 1.  กจิกรรมบังคบั  เป็นการวดัและประเมินผลเพือใหลู้กเสือ-เนตรนารี จบหลกัสูตร โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมและ
ผา่นการประเมินตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด   
  1.1 สงัเกต 
 1)  ความสนใจ 
 2)  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
  1.2 ซกัถาม 
  1.3 การทดสอบทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
 2.  วชิาพเิศษ   เป็นการวดัและประเมินผลในแต่ละวิชา โดยการทดสอบทงัภาคทฤษฏี   และภาคปฏิบติั และใช้
เกณฑก์ารประเมินผล ดงันี 
  2.1 ผา่น (ผ.) 
  2.2 ไม่ผา่น (มผ.) 
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ตวัอย่างแผนการจดักจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  (เครืองหมายลูกเสือโลก)  

ภาคเรียนท ี1 ระดบัชันมธัยมศึกษาปีท ี1 

แผนการจัดกิจกรรมที 1 

เรือง  กจิการของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ   เวลา  1  ชัวโมง 
 

 

1. พธีิเปิดประชุมกอง                        (ผูรั้บผดิชอบ……………………)           เวลา…………นาที                          

              1. ชกัธงขึน – สวดมนต ์– สงบนิง   
 2. ตรวจ : วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีผูก้าํกบันดัหมาย 
 3. แยกเล่นเกม-ร้องเพลง 

2.  เพลง/เกม   (ผูรั้บผดิชอบ……………………)                 เวลา…………นาที 
ผูก้าํกบัใหลู้กเสือร้องเพลง 

      เพลง   ลูกเสือรําลกึ  (วชิราวุธ) 
วชิราวธุ  พระมงกฎุเกลา้ฯ   เจา้ประชา   ก่อกาํเนิดลูกเสือมา   ขา้เลือมใส 

พวกเราลูกเสือ  เชือชาติไทย  เทิดเกียรติพระองคไ์ว ้ ดว้ยภกัดี 
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา ปฏิญาณรักกษตัริย ์ชาติ ศาสน์ศรี 

มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี  เพือศกัดิศรีลูกเสือไทย  ดงัใจปอง 
 เพลง    ลูกเสือธีรราช 
 เหล่าลูกเสือของธีรราช  ทะนงองอาจสืบชาติเชือพงศพ์นัธุ์ 
 สมคัรสมานโดยมีสามคัคีมนั พวกเราจะรักร่วมกนั 
 จะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล  มีจรรยา รักษาชือ  
 สร้างเกียรติระบือเลืองลือต่อไปชา้นาน ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักใหย้นืนาน 
 พวกเราลว้นชืนบาน  เพราะกิจการลูกเสือไทย 
3. เนือหา               
     กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
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การจัดกจิกรรม   (ชือผูรั้บผดิชอบแต่ละฐาน)      เวลา…………นาที 

 ผูก้าํกบัแบ่งลูกเสือออกเป็น  4   กลุ่ม เพือหมุนเวียนเขา้เรียนตามฐานต่าง ๆ ดงันี 
ฐานที 1   ศึกษาเรือง คณะลูกเสือแห่งชาติ วตัถุประสงค ์และเรืองสภาลูกเสือแห่งชาติ 
ฐานที 2  ศึกษาเรืองคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือแห่งชาติ 
ฐานที 3   ศึกษาเรืองคณะกรรมการบริหารลูกเสือจงัหวดัและอาํเภอ 
ฐานที 4   ศึกษาเรืองผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและผูต้รวจการลูกเสือ 
  หลงัจากเรียนครบ 4 ฐานแลว้ ผูก้าํกบัสรุปเนือหาทงัหมดทีลูกเสือไดเ้ขา้เรียนตามฐาน   และเมือปฏิบติักิจกรรม
แลว้ ผูก้าํกบัประเมินผลลูกเสือ  ตามตารางต่อไปนี 
 

รายการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.  บอกถึงกิจการและวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ   
2. มีความรู้เรืองสภาลูกเสือแห่งชาติ   
3.  มีความรู้เรืองคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือแห่งชาติ   
4.  มีความรู้เรืองคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือจงัหวดัและอาํเภอ   
5.  บอกโครงสร้างและการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ   
6.  มีความสนใจและความตงัใจในการเรียน   
7.  การเขา้ร่วมกิจกรรม การใหค้วามร่วมมือ และความรับผดิชอบ   
8.  ความรวดเร็วและถูกตอ้งในการทาํงาน   
 
4.  ผู้กาํกบัเล่าเรืองสัน       (ผูรั้บผดิชอบ……………………)                 เวลา…………นาที 

5.  พธีิปิดประชุมกอง        (ผูรั้บผดิชอบ……………………)                  เวลา…………นาที 

 1. นดัหมาย หรือมอบหมายงานใหลู้กเสือเตรียมตวัในการเรียนกิจกรรมครังต่อไป 
 2. ตรวจเครืองแต่งกายของลูกเสือ - เนตรนารี 
 3. ชกัธงลง  -  เลิก 
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หลกัสูตรกจิกรรมยุวกาชาด 
หลกัการ  

๑. เป็นกิจกรรมทีสร้างพืนฐานในการคิด ปฏิบติัตามหลกัการกาชาดและยวุกาชาด กฎหมายมนุษยธรรม และสิทธิ
มนุษยชน รวมทงัทกัษะในการจดัการ ทกัษะในการดาํเนินชีวิต สามารถคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาได ้

๒. มีความเป็นเอกภาพและความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรมทีมีโครงสร้างหลกัสูตรยดืหยุน่ ทงันี
เพือความจาํเป็นและความสอดคลอ้งในการพฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองดีของชาติ 

๓. สามารถสนองตอบต่อสภาพความตอ้งการทีแทจ้ริงของสถานศึกษาและทอ้งถิน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
เมือผูเ้รียนเสร็จสินการเขา้ร่วมกิจกรรมยวุกาชาดตามหลกัสูตรกิจกรรมยวุกาชาดแลว้ ผูเ้รียนจะมีความรู้ ความ

เขา้ใจ มีเจตคติ ค่านิยม มีทกัษะและปฏิบติัตนอยา่งเป็นรูปธรรม ตามจุดหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องกิจกรรม
ยวุกาชาด 

จุดหมาย 
กิจกรรมยวุกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใชก้ระบวนการทีมุ่งเนน้การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย 

กลุ่ม หมู่ เพือให้มีความรู้ ความเขา้ใจและเกิดทกัษะเกียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการกาชาดและยุวกาชาด การคุม้ครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือการักษาสุขภาพและสมรรถภาพทีดี บาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อนุรักษธ์รรมชาติ และสิงแวดลอ้ม การสร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดีอนัจะนาํไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิด
ความสุขในการอยูร่่วมกนัทุกแห่งหน จึงกาํหนดจุดหมายกิจกรรมยวุกาชาด ดงันี 

๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะตามหลกัการกาชาดและยวุกาชาด 
๒. มีสุขภาพและสมรรถภาพทีดี สามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น 
๓. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจิตต่อบุคคลทวัไป 
๔. บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อสงัคม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษธ์รรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 
๕. มีทกัษะในการปฏิบติักิจกรรมและอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
๑. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
๒. มีวินยั 
๓. ประหยดั 
๔. ซือสตัย ์สุจริต 
๕. พึงตนเอง อุตสาหะ รักการทาํงาน 
๖. อดทน อดกลนั 
๗. กตญั ู กตเวที 
๘. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
๙. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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๑๐. มีความเป็นประชาธิปไตย 
๑๑. รักสามคัคี รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
๑๒. รักษาและส่งเสริมอนามยัของตนเองและผูอื้น 

๑๓. เป็นมิตรกบัคนทวัไป 
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คาํอธิบายรายวชิากจิกรรมยุวกาชาด 
ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี1-3 

 กิจกรรมยวุกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใชก้ระบวนการทีมุ่งเนน้การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ในระบบหน่วย  
กลุ่ม  หมู่  เพือให้มีความรู้  ความเขา้ใจและเกิดทกัษะเกียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการกาชาดและยุวกาชาด  การคุม้ครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือการักษาสุขภาพและสมรรถภาพทีดี บาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อนุรักษธ์รรมชาติ และสิงแวดลอ้ม การสร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดีอนัจะนาํไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิด
ความสุขในการอยูร่่วมกนัทุกแห่งหน 
ตัวชีวดั 
ข้อท ี1 รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ   1.2 ธาํรงไวซึ้งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยดึมนัและปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

ข้อท ี2 ซือสัตย์สุจริต  
2.1 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อตนเองทงักาย วาจา ใจ 
2.2 ปฏิบติัตรงกบัความเป็นจริงต่อผูอื้นทงักาย วาจา ใจ 

ข้อท ี3 มีวนัิย  
3.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 

ข้อท ี4 ใฝ่เรียนรู้ 
4.1 ตงัใจเพยีรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรม 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทงัภายในและนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกใชสื้ออยา่งเหมาะสม สรุป

เป็นองคค์วามรู้และสามารถนาํไปใชชี้วิตประจาํวนัได ้
ข้อท ี5 อยู่อย่างพอเพยีง 

5.1 ดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 
5.2 มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ปรับตวัเพืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ข้อท ี6 มุ่งมันในการทาํงาน 
6.1 ตงัใจและรับผดิชอบในหนา้ทีการงาน 
6.2 ทาํงานดว้ยความเพียรพยายาม และอดทนเพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 ข้อท ี7 รักความเป็นไทย 
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทยและมีความกตญั ูกตเวที 
7.2 เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
7.3 อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ข้อท ี8 มีจิตสาธารณะ 
8.1 ช่วยเหลือผูอื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม 
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โครงสร้างกจิกรรมยุวกาชาด 
ระดบัชันมัธยมศึกษาปีท ี1-3  

 

เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

1  กลุ่มกจิกรรมกาชาดและยุวกาชาด  
กาชาดสากล 
1 ภารกิจของกาชาด 
2  หลกัการกาชาด 
3  กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

2  

2 กลุ่มกจิกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
กาชาดไทย 
1.  กาชาดและยวุกาชาด 
2.  ภารกิจของสภากาชาดไทย 
3.  หน่วยงานของสภากาชาดไทย 
4.  ขอ้บงัคบัสภากาชาดไทย 

2  

3 กลุ่มกจิกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
ยุวกาชาด 
1.  คาํปฏิญาณตน 
2.  ระเบียบปฏิบติัเกียวกบัยวุกาชาด 
3.  ยวุกาชาดกบักิจกรรมของสภากาชาดไทย 

2  

4 กลุ่มกจิกรรมสุขภาพ  
1.  การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคลและส่วนรวม 
2.  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ดา้นการพฒันา   
      ระบบหมุนเวยีนโลหิตและการออกกาํลงักาย 
3.  ปฐมพยาบาล 

2  
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เรืองท ี สาระการเรียนรู้ ช.ม. หมายเหตุ 

5 กลุ่มกจิกรรมสัมพนัธภาพและความเข้าใจอนัดี  
1.  ความสามคัคีและความพร้อมเพรียง 
2.  ความมีระเบียบวนิยัและความอดทน 
3.  ความสง่างามและความคล่องแคล่ววอ่งไว 
        3.1   การฝึกทกัษะระเบียบแถว 
        3.2  การปฏิบติัตามคาํสงั 
        3.3  การเดินสวนสนาม 

4  

6 บุคลกิภาพและมารยาทสังคม 
1.  มารยาทและวฒันธรรมไทย 
2.  การปรับตวั 
3.  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

2  

7 การสร้างสัมพนัธภาพและความเข้าใจอนัด ี
1.  การสร้างสัมพนัธภาพ 
2.  การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ 
3.  การทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอื้น 

2  

8 กลุ่มกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์  
1.  การบําเพญ็ประโยชน์ 
     1.1   การใหบ้ริการผูอื้น 
     1.2  การใชโ้ครงการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน 
              และสงัคม 
2.  การพฒันาและกายเผยแพร่ 
      2.1  ฝึกทกัษะในการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 

4  

รวมจํานวนชัวโมง/ภาคเรียน 20  

รวมจํานวนชัวโมง/ปี 40  
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สาระกจิกรรมและการจัดกจิกรรมยุวกาชาด 
 กาํหนดสาระการจดักิจกรรม เป็นกิจกรรมหลกัและกิจกรรมพิเศษ 

กจิกรรมหลกั  หมายถึง  กิจกรรมซึงเป็นพืนฐานสาํคญัทีสมาชิกยวุกาชาดทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรม
หลกัประกอบดว้ย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ 

1. กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยวุกาชาด 
2. กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ 
3. กลุ่มกิจกรรมสมัพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดี 
4. กลุ่มกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
กลุ่มกจิกรรมกาชาดและยุวกาชาด ประกอบดว้ยสาระเกียวกบัเรือง 

- กาชาดสากล 
- สภากาชาดไทย 
- ยวุกาชาด 

กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดนี เป็นการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมให้สมาชิกยวุกาชาด    มีความรู้ ความเขา้ใจ
ในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเขา้ร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดีมีคุณธรรม ช่วย
สร้างสรรคส์ังคม เป็นผูน้าํในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  ส่งเสริม
สันติภาพ คุณค่าของความเป็นมนุษย ์บทบาทชาย-หญิง  เป็นผูมี้ทกัษะชีวิตในการจดัการกบัปัญหารอบ ๆ ตวั  มีความ
พร้อมเพือการปรับตวัเรืองต่าง ๆ ในอนาคต 

กลุ่มกจิกรรมสุขภาพ ประกอบดว้ยสาระเกียวกบัเรือง 
- สุขภาพ 
- การป้องกนัชีวติและสุขภาพ 

กลุ่มกิจกรรมสุขภาพนี เป็นการจดักิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดไดศึ้กษาและฝึกฝนทกัษะการป้องกนัชีวิตและ
สุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทกัษะในการรักษาอนามยัของตนเอง และส่งเสริมอนามยัของผูอื้น การ
ปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล  การเตรียมตวัป้องกนัอุบติัภยัและภยนัตรายต่าง ๆ เช่น มีทกัษะในการป้องกนัตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิด ชีวิตครอบครัว  อิทธิพลจากสือและสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

กลุ่มกจิกรรมสัมพนัธภาพและความเข้าใจอนัดี ประกอบดว้ยสาระเกียวกบัเรือง 
- ความสามคัคีและความพร้อมเพรียง 
- ความมีระเบียบวินยั 
- สมัพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดี 

กลุ่มกิจกรรมสัมพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดีนี เป็นการจดักิจกรรมใหส้มาชิกยวุกาชาดไดรู้้จกัตนเอง มีระเบียบ
วินยั มีบุคลิกภาพทีดี รู้จกัปรับตวัเขา้กบัผูอื้น และสังคมไดดี้ มีความสามคัคี มีสัมพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดีกบับุคคล
ทวัไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีพืนฐานการดาํรงชีวิตและวฒันธรรมทีแตกต่างกนั สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข มีการติดต่อพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นประสบการณ์ของยุวกาชาดทีปฏิบติังานสร้างเสริม
สนัติภาพ ซึงเป็นพืนฐานของการทาํงานในดา้นอืน ๆ ต่อไป 
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กลุ่มกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ ประกอบดว้ยสาระเกียวกบัเรือง 
- การบาํเพญ็ประโยชน์      -    การอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

กลุ่มกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์นี เป็นการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิกยวุกาชาดปฏิบติัตนเพือ
สนองต่ออุดมการณ์และวตัถุประสงคข์องยวุกาชาด มีความภาคภูมิใจในวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของ
ชาติ พร้อมทีจะอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ  เป็นผูที้มีความเสียสละและบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
               การจัดกจิกรรม 
 ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลกัทงั 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละสาระมากนอ้ยแตกต่างกนัได้
ตามความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน  สภาพการณ์ปัจจุบนั ความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน รวมทงัความพร้อมของ
สถานศึกษา ทงันีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 กิจกรรมพิเศษ  หมายถึง  กิจกรรมทีเสริมกิจกรรมหลกั  ทงันีเพือสร้างทกัษะความสามารถ ความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียนโดยเฉพาะ ซึงผูเ้รียนสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมและเมือผา่นเกณฑก์ารให้เครืองหมาย ผูเ้รียนจึงมีสิทธิ
ประดับเครืองหมายกิจกรรมพิเศษนัน ๆ สถานศึกษาต้องกาํหนดกิจกรรม เวลา จาํนวนครัง จาํนวนคาบ ตามความ
เหมาะสมกบัระดบัของสมาชิกยวุกาชาด ปัจจุบนักิจกรรมพิเศษ   มีจาํนวน 54 กิจกรรม  สมาชิกยวุกาชาดสามารถเลือกเขา้
ร่วมกิจกรรมพิเศษไดด้งันี 

1. กิจกรรมความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
2. กิจกรรมล่าม 
3. กิจกรรมสิทธิเดก็ 
4. กิจกรรมกฎหมายมนุษยธรรม 
5. กิจกรรมนกัคอมพิวเตอร์ 
6. กิจกรรมนกัข่าว 
7. กิจกรรมนกัประชาสมัพนัธ์ 
8. กิจกรรมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั 
9. กิจกรรมศิลปการวางภาพ 
10.    กิจกรรงานประดิษฐ ์
11. กิจกรรมวจิิตรฝีมือ 
12. กิจกรรมงานบา้น 
13. กิจกรรมงานผา้ 
14. กิจกรรมการนวดเพือสุขภาพ 
15. กิจกรรมนกัโภชนาการ 
16.    กิจกรรมงานครัว 
17. กิจกรรมการพฒันาบุคลิกภาพ 
18. กิจกรรมวา่ยนาํ 1 
19.    กิจกรรมวา่ยนาํ 2 
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20. กิจกรรมวา่ยนาํ 3 
21. กิจกรรมการช่วยคนตกนาํ 
22. กิจกรรมปลอดภยัวยัรุ่น 
23. กิจกรรมยวุกาชาดสีขาว 
24. กิจกรรมสมุนไพรไทย 
25. กิจกรรมรู้ทนัป้องกนัเอดส์ 
26. กิจกรรมยวุกาชาดรักษสุ์ขภาพ 
27. กิจกรรมปฐมพยาบาล 1 
28. กิจกรรมปฐมพยาบาล 2 
29. กิจกรรมปฐมพยาบาล 3 
30. กิจกรรมเคหพยาบาล 
31. กิจกรรมการบริหารจิต 
32. กิจกรรมทกัษะชีวิตครอบครัว 
33. กิจกรรมมิตรสมัพนัธ์ 
34. กิจกรรมนกัสะสม 
35. กิจกรรมนกัถ่ายภาพ 
36. กิจกรรมการบุกเบิก 
37. กิจกรรมผจญภยั 
38. กิจกรรมมารยาทสงัคม 
39. กิจกรรมการเดินทางไกล 
40. กิจกรรมทกัษะการเขียน 
41. กิจกรรมทกัษะการพดู 
42. กิจกรรมการอยูค่่าย 1 
43. กิจกรรมการอยูค่่าย 2 
44. กิจกรรมงานช่าง 
45. กิจกรรมงานไฟฟ้า 
46. กิจกรรมอารยธรรมไทย 
47. กิจกรรมจกัรยาน 
48. กิจกรรมการเล่นเกม 
49. กิจกรรมพีเลียงเดก็ 
50. กิจกรรมยวุกาชาดจราจร 
51. กิจกรรมมคัคุเทศก ์
52. กิจกรรมนกัสาํรวจ 
53. กิจกรรมนกับาํเพญ็ประโยชน์    54. กิจกรรมนกัอนุรักษแ์ละ    พฒันาสิงแวดลอ้ม 
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รายละเอยีดสาระกจิกรรมยุวกาชาด (กจิกรรมหลกั) 
 
1.  กลุ่มกจิกรรมกาชาดและยุวกาชาด (ยุวกาชาดระดบั 3 ม.1-ม.3) 

1. กาชาดสากล 
1.1   ภารกิจของกาชาด 
1.2  หลกัการกาชาด 
1.3  กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

2. กาชาดไทย 
2.1  กาชาดและยวุกาชาด 
2.2  ภารกิจของสภากาชาดไทย 
2.3  หน่วยงานของสภากาชาดไทย 
2.4  ขอับงัคบัสภากาชาดไทย 

3. ยุวกาชาด 
3.1  คาํปฏิญาณตน 
3.2  ระเบียบปฏิบติัเกียวกบัยวุกาชาด 
3.3  ยวุกาชาดกบักิจกรรมของสภากาชาดไทย 

2.  กลุ่มกจิกรรมสุขภาพ (ยุวกาชาดระดบั 3 ม.1-ม.3) 
1. สุขภาพ 

การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคลและส่วนรวม 
2. สมรรถภาพ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ดา้นการพฒันาระบบหมุนเวยีนโลหิตและการออกกาํลงักาย 
3. การป้องกนัชีวติและสุขภาพ 

ปฐมพยาบาล 
 

3.  กลุ่มกจิกรรมสัมพนัธภาพและความเข้าใจอนัด ี(ยุวกาชาดระดบั 3 ม.1-ม.3) 
1. ความสามัคคแีละความพร้อมเพรียง 
2. ความมีระเบียบวนัิยและความอดทน 
3. ความสง่างามและความคล่องแคล่วว่องไว 

3.1   การฝึกทกัษะระเบียบแถว 
3.2  การปฏิบติัตามคาํสงั 
3.3  การเดินสวนสนาม 
3.4  การทาํความเคารพ 
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1.  บุคลกิภาพและมารยาทสังคม 
4.1  มารยาทและวฒันธรรมไทย 
4.2  การปรับตวั 
4.3  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

2.  การสร้างสัมพนัธภาพและความเข้าใจอนัด ี
5.1  การสร้างสมัพนัธภาพ 
5.2  การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ 
5.3  การทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอื้น 

 

4.  กลุ่มกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ (ยุวกาชาดระดบั 3 ม.1-ม.3) 
1. การบําเพญ็ประโยชน์ 
1.1   การใหบ้ริการผูอื้น 
1.2  การใชโ้ครงการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

2.  การพฒันาและกายเผยแพร่ 
2.1  ฝึกทกัษะในการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

แนวการวดัและประเมินผลกจิกรรมยุวกาชาด 
 กิจกรรมยวุกาชาดเป็นกิจกรรมนกัเรียนทีเนน้ให้สมาชิกยวุกาชาดเกิดทกัษะในการคิดและการปฏิบติั สามารถนาํ
ศกัยภาพของตนเองมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่า รู้ว่าตนเองมีความสามารถในดา้นใด แลว้พฒันา
ความสามารถนันอย่างต่อเนืองและเต็มศกัยภาพ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สามารถปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสังคมทีเปลียนแปลง และอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข  
 ดงันัน  ในการจดักิจกรรมยุวกาชาดจึงควรให้ความสําคญักบัการพฒันาพฤติกรรมและพฒันาการในทุก ๆ ดา้น
ของสมาชิกยวุกาชาด  โดยเฉพาะเป็นรายบุคคล และตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 

การวดัผลและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพฒันาการดา้นต่าง ๆ 
ของสมาชิกยวุกาชาดเพือใหบ้รรลุจุดหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องกิจกรรมยวุกาชาด โดยใช้หลกัการประเมินที
สอดคล้องกับหมวด 4 มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ทีระบุไวว้่า ให้สถานศึกษา
จดัการประเมิน ( Evaluation) ผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของสมาชิกยุวกาชาดในดา้นความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และจากผลการทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจ ทีให้กระทําควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนกานสอน /การจัดกิจกรรม ดังนัน การประเมินผลผูเ้รียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 จึงเป็นการประเมินเพือนาํผลมาพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนให้บรรลุถึงความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาทีสถานศึกษากาํหนดไว  ้โดยประเมินผลจากการปฏิบัติและระดับ
ความสามารถของผูเ้รียนในสถานการณ์ต่าง ๆ  สังเกตจากการแสดงออก  การลงมือปฏิบติัจริง และการเกิดองคค์วามรู้ที
นาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทงันีเพือใหผู้เ้รียนสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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1. การประเมินกจิกรรมยุวกาชาดปลายภาค 
 1.1  ครูผูจ้ดักิจกรรมดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนวา่บรรลุตามจุดประสงคข์องแต่ละ
กิจกรรมหรือไม่โดยประเมินจากพฤติกรรมในการลงมือปฏิบติักิจกรรมและผลของการปฏิบติักิจกรรมและผลของการ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยวธีิการทหีลากหลายตามสภาพจริง ทงันีอาจใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง ผูป้กครองหรือเพือนผูเ้รียนร่วม
ประเมินดว้ยกไ็ด ้
 1.2  ครูผูจ้ดักิจกรรมตรวจสอบการใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนแต่ละคนวา่เป็นไปตามเกณฑที์
สถานศึกษากาํหนดไวห้รือไม่ ซึงไม่ควรนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาทงัหมด 
 1.3  ประเมินคุณภาพของผลงานทีนกัเรียนนาํมาแสดงในวนัแสดงผลงานหรือนิทรรศการประจาํปี ฯลฯ เพือยก
ยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ 
 1.4  ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินในขอ้ 1.1 และ 1.2 ก่อน  จึงใหค้รูผูส้อนจดัส่งผลการประเมินทีไดไ้ปยงั
หวัหนา้หมวดกิจกรรมหรือผูที้ไดรั้บมอบหมาย เพือส่งผลการประเมินบนัทึกไวใ้นระเบียบแสดงผลการเรียนต่อไป  กรณี
ผูเ้รียนไม่ผา่นกิจกรรมใหค้รูผูส้อนทาํการซ่อมเสริมหรือใหห้วัหนา้หมวดกิจกรรมร่วมกบัครูผูส้อนดาํเนินการซ่อมเสริม
ต่อไป 
 2. การประเมินเพอืตัดสินผลการเข้าร่วมกจิกรรม  
       การตดัสินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นเงือนไขหนึงทีผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งผา่นการประเมินตามเกณฑที์
สถานศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการตดัสินใหผ้า่นหลกัสูตร ซึงมีแนวทางปฏิบติัดงันี 
 2.1  ครูผูจ้ดักิจกรรมของสถานศึกษาและผูเ้กียวขอ้งจะดาํเนินการประเมินผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องกิจกรรม
อยา่งต่อเนือง ตลอดช่วงเวลาของการเขา้ร่วมกิจกรรม  โดยการรวบรวมจากบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม และผลการปฏิบติั
กิจกรรมจากผูที้เกียวขอ้ง รวมทงัเวลาทีผูเ้รียนใชใ้นการเขา้ร่วมกิจกรรม จนกระทงัสินสุดกิจกรรมนนั ๆ แลว้จึงนาํมา
รวมกนัพจิารณาตดัสิน  
 2.2  การตดัสินการเขา้ร่วมกิจกรรม ใหพ้ิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงคที์สาํคญัของแต่ละกิจกรรมกบั
จาํนวนเวลาทีเขา้ร่วมกิจกรรม ทงันีสถานศึกษาเป็นผูก้าํหนดเกณฑใ์นการตดัสิน  
 2.3  การใหร้ะดบัผลการตดัสินการเขา้ร่วมกิจกรรมใหค้รูผูส้อนกิจกรรมและผูเ้กียวขอ้งร่วมกนักาํหนด โดยใหร้ะดบั
ผลการประเมินเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน เช่น คิดเกณฑ ์ผ่าน ถา้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลากิจกรรม
ทงัหมด 
 ในกรณีผูเ้รียน ไม่ผ่าน  การเขา้ร่วมกิจกรรมใหผู้เ้รียนเขา้รับการซ่อมเสริม หรือตามทีสถานศึกษากาํหนดไว ้

การวดัผลและประเมินผลกจิกรรมยุวกาชาด มี 2 ส่วน 
 1. การวดัผลและประเมินผลกจิกรรมหลกั  เป็นการวดัและประเมินผลเพือใหส้มาชิกยวุกาชาดจบหลกัสูตร โดย
การเขา้ร่วมกิจกรรมและผา่นการประเมินตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด การประเมินอาจแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที 1 ประเมินก่อนจดักิจกรรม เพือทราบคุณลกัษณะและลกัษณะนิสยัพืนฐานของสมาชิกยวุกาชาดแต่ละ
คน 
 ระยะที 2 ประเมินระหวา่งกิจกรรม เพือประเมินคุณภาพของคุณลกัษณะ ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมทีสมาชิก
ยวุกาชาดแสดงออกเป็นประจาํและต่อเนือง ทงันีเพือปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมใหพ้งึประสงคย์งิขึน 
 ระยะที 3 ประเมินหลงัการจดักิจกรรม เพือทราบผลการพฒันาพฤติกรรมของสมาชิกยวุกาชาด 
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 ทงันี โดยทาํการประเมินตามจุดประสงคส์าํคญัของกิจกรรม  
 2. การวดัผลและประเมินผลกจิกรรมพเิศษ  เป็นการวดัและประเมินผลความรู้  ความเขา้ใจ และความสามารถใน
กิจกรรมพิเศษนนั ๆ เมือสมาชิกยวุกาชาดสามารถสอบผา่นเกณฑที์กาํหนดแลว้จึงมีสิทธิประดบัเครืองหมายกิจกรรมพิเศษ
นนัได ้
 

เกณฑ์การผ่านกจิกรรม 
กจิกรรมหลกั  เกณฑก์ารผา่นกิจกรรมหลกั มี 2 ขอ้ คือ 

1.  เขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 80 % หรือตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด 
2.  ผา่นจุดประสงคที์สาํคญัของแต่ละกิจกรรม 
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(ตวัอย่าง)  แผนการจดักจิกรรมยุวกาชาด 
กลุ่มกจิกรรมกาชาดและยุวกาชาด 

 
แผนการจดักจิกรรมท ี 1 

ยุวกาชาดระดบั 3   ชันมธัยมศึกษาปีท ี 1 
เรือง  หน่วยงานของสภากาชาดไทย 

 
สาระสําคญั   
 สภากาชาดไทยเป็นองคก์รการกศุล  มีความเป็นอิสระ ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ  
(ICRC) ถือหลกัการดาํเนินงานตามหลกัการกาชาดและช่วยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ผูทุ้กขย์าก เจบ็ป่วย ฯลฯ โดยไม่
เลือกชนชนั เชือชาติ ศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง  ปัจจุบนัสภากาชาดไทยแบ่งหน่วยงานดาํเนินการทงัสิน  13  
หน่วยงาน 

จุดประสงค์การจัดกจิกรรม  เพือใหส้มาชิกยวุกาชาด 
 1.  มีความรู้ และอธิบายงานของสภากาชาดไทยได ้
 2.  ปฏิบติังานทีเกียวขอ้งร่วมกบัสภากาชาดไทยได ้
 3.  มีพืนฐานการทาํงานและมีผลงานต่อเนืองกบัสภากาชาดไทย 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.  พิธีเปิดกิจกรรมยวุกาชาด 
 2.  กิจกรรมประสบการณ์จริง 
 3.  กิจกรรมช่วยงานสภากาชาดไทย 
 4.  กิจกรรม “มารู้จกัสภากาชาดไทยกนั” 
 5.  กิจกรรมบทบาทสมมติ 
 6.  กิจกรรมเพลง 
 7.  ผูส้อนสรุป 
 8.  พิธีปิดกิจกรรมยวุกาชาด 

สือการจัดกจิกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
 1.  สถานทีและอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมยวุกาชาด 
 2.  แผนภูมิ “หลกัการกาชาด” 
 3.  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสภากาชาดไทย 
 4.  ซีดเพลง “หลกัการกาชาด” “กาํเนินกาชาดไทย” ฯลฯ 
 5.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง “สภากาชาดไทย” 
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 6.  อุปกรณ์ทีเกียวขอ้งในแต่ละกิจกรรม 
 7.  สภากาชาดไทยและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
การวดัและประเมินผล 
 จากผลงานและพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มและรายบุคคล 

หลกัสูตรกจิกรรมชุมนุม  ชมรม 
หลกัการ 
               กิจกรรมชุมนุม  ชมรม  มีหลกัการทีสาํคญัดงันี 
1.เป็นกิจกรรมทีเกิดจากการสร้างสรรคแ์ละออกแบบกิจกรรมของผูเ้รียนตามความสมคัรใจ 
2.เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานเป็นทีม   ช่วยกนัคิด   ช่วยกนัทาํ  และช่วยกนัแกปั้ญหา 
3.เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
4.เป็นกิจกรรมทีเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะของผูเ้รียน รวมทงับริบทของสถานศึกษา 
และทอ้งถิน 

           โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดจ้ดัทาํหลกัสูตรชุมนุม /ชมรมดงันี 
 
ที ชือชุมนุม ครูทีปรึกษาชุมนุม หมายเหตุ 
1 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ นายอุดม  ประสาร 25  คน 
2 ชุมนุมฟุตบอล นายเฉลียว  บุษบงก ์ 47  คน 
3 ชุมนุมการบริการ นายอุดม  ยพุนิ 30  คน 
4 ชุมนุมมรรยาทไทย นางสาวอลิษา  นามวงษ ์ 24  คน 
5 ชุมนุมแทงหยวก นายประเสริฐ  สายลุน 20  คน 
6 ชุมนุมกีฏวิทยา นางสาวประนอง  โพธิวฒัน ์ 40  คน 
7 ชุมนุมคณิตศาสตร์ นางดาวเรือง  สีหะวงษ ์ 25  คน 
8 ชุมนุมแนะแนวสมัพนัธ ์ นางเรณู  สีหะวงษ ์ 30  คน 
9 ชุมนุมภาษาไทย นางระพีพรรณ  พรมสาร 30  คน 
10 ชุมนุมหอ้งสมุด นางบุญเลิศ  สายลุน 20  คน 
11 ชุมนุมยวุเกษตรกร นายทองสา   องัคะสี 30  คน 
12 ชุมนุมอุปนิสยั นางอมัพร   สีหะวงษ ์ 20  คน 
13 ชุมนุมสิงประดิษฐ ์ นางจนัทร์อรุณ  พนาลยั 25  คน 
14 ชุมนุมคหกรรม นางชุดาภา  เงาศรี 25  คน 
15 ชุมนุมออกแบบ นายสายนัต ์ ดวงเนตร 40  คน 
16 ชุมนุมพฤกษศาสตร์ นางศิริจนัทร์  แกว้แดง 30  คน 
17 
18 

ชุมนุมดนตรี 
ชุมนุมนกัวิจยัรุ่นเยาว ์

วา่ที ร.ต.สุวิช   บุษบงก ์
นายผจญภยั   เครืองจาํปา 

25  คน 
20  คน 
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ที ชือชุมนุม ครูทีปรึกษาชุมนุม หมายเหตุ 
19 ชุมนุมBrain English นางเด่นฟ้า   แกว้ภกัดี 30  คน 
20 ชุมนุมปักษีวิทยา นางดวงกาญจน์  เครืองจาํปา 25  คน 
21 ชุมนุมภาษาพาสนุก นางวชัราภรณ์  อ่อนสนิท 25  คน 
22 ชุมนุมดาราศาสตร์ นางสาวอรทยั  วรรณวฒัน ์ 40  คน 
23 ชุมนุมเป่าแกว้ นายนิยม  เหล่าโคตร 30  คน 
24 ชุมนุมภาษาองักฤษม.ตน้ นางธญันน  สุมาลี 10  คน 
25 ชุมนุมภาษาองักฤษ นางอภิวรรณ  แพสุพฒัน ์ 30  คน 
26 ชุมนุมกระเป๋าผา้ นางสาวนิภาพร  จนัทภคัดิ 25  คน 
27 ชุมนุมบรรณสิกขา นายนรินทร์  แขง็ขนัธ์ 25  คน 
28 ชุมนุมศีลป์พาสนุก นางณฐพร   ทพัวงศ ์ 30  คน 
29 ชุมนุมสุขศึกษาพลศึกษา นายปิยะ  อามาตร 45  คน 
30 ชุมนุมเปตอง นายสาํรอง  ปักปิน 30  คน 
31 ชุมนุมCrossword Game นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์ 20  คน 
32 ชุมนุมภาษาพาเพลิน นางทิพวรรณ  บริสยั 20  คน 
33 ชุมนุมRobote Science นายกิตติ  สุนทรกลุภทัร 30  คน 
34 ชุมนุมนกัคิดวทิยน์อ้ย นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์ 15  คน 
35 ชุมนุมสหกรณ์ม.ปลาย นางดาวเรือง  ยพุิน 30  คน 
36 ชุมนุมเลียงกบ นายสายนัต ์ ดวงเนตร 40  คน 
37 ชุมนุมสหกรณ์ม.ตน้ นางสาวแจ่มจนัทร์  พลบาํเรอ 30  คน 
38 ชุมนุมพลงังานธรรมชาติ นางสาวอินทร์  สีหะวงษ ์ 35  คน 
39 ชุมนุมหนงัสือทาํมือ นางจนัทร์เพญ็  ทนัพรม 20  คน 
40 ชุมนุมนนัทนาการ นางสาวธนาวรรณ  สานุสนัต ์ 30  คน 
41 ชุมนุมรีไซเคิล นางสาวจตุพร  แกว้พวง 35  คน 
42 ชุมนุมไมด้อกไมป้ระดบั นางสาวอรดี  ปัชชาบุตร 20  คน 
43 ชุมนุมEnglish  On  Tour นางสาวสุรียพ์ร   บุษบงษ ์ 20  คน 
44 ชุมนุมภาษาญีปุ่น นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์ 40  คน 
45 ชุมนุมดุริยางค ์ นายปรเมศร์  บุบผาวลัย ์ 30  คน 
46 ชุมนุมภาษาจีน นางสาวอรอุมา  ไพรพฤกษ ์ 30  คน 
47 ชุมนุมเครืองบินบงัคบั นายประมูล  นามวิชา 10  คน 
48 ชุมนุมตาวิเศษ นางสาวอรทยั  สุราวธุ 20คน 
49 ชุมนุมมารยาทไทยม.ตน้ นางสาวอรทยั  วราวธุ 20  คน 
50 ชุมนุมหมากฮอส นายรุจิภาส  ดวงสูงเนิน 20  คน 
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การวดัผลและประเมินผล กจิกรรมพฒันาผู้เรียน    
 

 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน   เป็นกิจกรรมทีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียน      ทุกระดบัชนั  เพือส่งเสริม
พฒันาความสามารถของตนเอง  ตามความถนดั  ความสนใจ  ใหเ้ตม็ศกัยภาพ  โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของมนุษย ์ 
ดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสงัคม  แบ่งเป็น 3  กิจกรรม  ไดแ้ก่  กิจกรรมแนะแนว  ,  กิจกรรมนกัเรียน  ( กิจกรรม
ลูกเสือ, ยวุกาชาด  บาํเพญ็ประโยชน์ และ กิจกรรมชุมนุม / ชมรม )  และ  กิจกรรมเพือสงัคม และสาธารณประโยชน ์
 กจิกรรมแนะแนว   
 เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน  ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั  และความสนใจ โดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
 กจิกรรมนักเรียน   
 เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความระเบียบวินยั  ความเป็นผูน้าํ  ผูต้ามทีดี  ความรับผดิชอบ  การทาํงานร่วมกนั  
การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจทีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  และการช่วยเหลือแบ่งปัน  เอืออาทรและสมานฉนัท ์ กิจกรรม
นกัเรียนประกอบดว้ย  กิจกรรมลูกเสือ, ยวุกาชาด  บาํเพญ็ประโยชน์ และ กิจกรรมชุมนุม / ชมรม 
 กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้าํประโยชน์ตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจ  ในลกัษณะ
อาสาสมคัร  เพือแสดงถึงความรับผดิชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสงัคม  มีจิตใจมุ่งทาํประโยชน์ต่อครอบครัว  
ชุมชน และสงัคม  เวลาเรียนสาํหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เฉลียภาคเรียนละ  15  ชวัโมง 
 
รูปแบบและวธีิการพฒันาและประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
 1. ผูส้อน  ร่วมกนัพฒันาและประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง  และเปิดโอกาสใหชุ้มชน  
ไดแ้ก่  พอ่แม่  ผูป้กครอง  ผูน้าํชุมชน  ร่วมประเมินดว้ย  กรณีทีนกัเรียนบางคนไม่ผา่นการประเมิน  ใหค้รูร่วมกบัชุมชน
ดาํเนินการพฒันา  จนกระทงัทงัสองฝ่ายมีความเห็นตรงกนัวา่  นกัเรียนมีคุณสมบติัตามเกณฑแ์ลว้จึงใหผ้า่นการประเมิน 
 2.  ครูประจาํชนัและหรือครูประจาํวิชาร่วมกนัสรุปผลการประเมิน  นาํเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาเพืออนุมติั 
         เกณฑ์การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน   จะตอ้งพิจารณาทงัเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม    การปฏิบติักิจกรรม
และผลงานของผูเ้รียน ใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น  ดงันี 
  ผ่าน   หมายถึง     ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ  80 
         ปฏิบติักิจกรรม    ผลงานของผูเ้รียนมีคุณภาพ 
  ไม่ผ่าน หมายถึง      ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยกวา่ ร้อยละ  80 
         ไม่ปฏิบติักิจกรรม   ผูเ้รียนไม่มีผลงาน 
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 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายปี 
  ผ่าน   หมายถึง     ผูเ้รียนมีการประเมินระดบั “ผา่น”  ในกิจกรรมสาํคญัทงั 3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม
แนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
  ไม่ผ่าน หมายถึง      ผูเ้รียนมีการประเมินระดบั “ไม่ผา่น”  ในกิจกรรมสาํคญั  กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง  
จาก  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน ์
 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินเพอืจบระดับการศึกษา 
  ผ่าน   หมายถึง     ผูเ้รียนมีการประเมินระดบั “ผา่น”  ในระดบัชนั   
  ไม่ผ่าน หมายถึง      ผูเ้รียนมีการประเมินระดบั “ไม่ผา่น”  บางระดบัชนั 
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เอกสารอ้างองิ 
 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพ ฯ  :   
โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2551. 

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้องิ- 
มาตรฐาน  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551. (อดัสาํเนา).  

_________.  ร่าง นิยาม ตัวชีวดั พฤติกรรมบ่งชีและเกณฑ์ การให้คะแนน คุณลกัษณะอนัพงึ- 
ประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551. (อดัสาํเนา).  

_________.   แนวทางการจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา- 
 ขันพนืฐาน พทุธศักราช 2551. (อดัสาํเนา). 
_________.   แนวทางการออกระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา ตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551. (อดัสาํเนา). 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ.  การจัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหาร-     

ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช  2551.  
 (อดัสาํเนา). 
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คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตร 
 

ทปีรึกษา 
 
  1. นายเยยีม       ธรรมบุตร ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

2. นายสถิตย ์       เสาเวียง  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
3. นายศรไชย  เพชรสิทธิ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
4. นางสาวนิตยาพร อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

  5. นายถนอม    แกว้แดง  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาวิชาการ 
  6. นายเฉลียว  บุษบงก ์   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันานกัเรียน 
  7. นายอุดม   ยพุิน  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและสวสัดิการ 
  8. นายอุดม         ประสาร  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายชุมชนสมัพนัธ์ 
  9.นายผจญภยั      เครืองจาํปา         ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายนโยบายแผนงาน 

10.นางวชัราภรณ์     อ่อนสนิท          ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายนบริหารทวัไป 
  
 

คณะกรรมการดําเนินงานจัดทาํหลกัสูตรพฒันาผู้เรียน 
 

  1.1 นางสาวนิตยาพร     อาํนวย รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
1.2 นางพวงเพชร  โพธิชยั หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  รองประธานกรรมการ 
1.3นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
1.4นายสวรรค ์  ศรีประใหม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
1.5นายสายนัต ์  ดวงเนตร    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
1.6นางอมัพร   สีหะวงษ ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
1.7วา่ทีร้อยตรีสุวิช  บุษบงก ์ หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ   

 1.8นายอาคม  กองธรรม  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ 
 1.9นางทิพวรรณ   บริสยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

1.10นางเรณู  สีหะวงษ ์  หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน กรรมการ 
1.11 นายนิยม  เหล่าโคตร หวัหนา้งานวดัผล  กรรมการและเลขานุการ 
1.12.นางสาวพรนภาพรรณ    สีหะวงษ ์ เจา้หนา้ทีหลกัสูตรฯ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ    

 

 

 

 

 


