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คํานํา

หลักสู ตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นภารกิจทีสําคัญยิงทีสถานศึกษาจะต้องกระทําขึน เพือสนองต่อความต้องการ
ผูเ้ รี ยน และท้องถิ นของตนเพื อให้สอดคล้องกับ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุทธศัก ราช 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 โรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม จึงได้จดั ทําหลักสู ตรกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 – 3 โดยคํานึ งถึงจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วยกิ จกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน กิ จกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ ทังนี เพือ
ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน ตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาองค์รวมของความเป็ น
มนุ ษย์ ทังด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินัย
ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคมและสามารถบริ หารจัดการตนเองได้เหมาะสม ตามศักยภาพของ
ตนเอง และสามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ดังนันหลักสู ตรกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนฉบับนี จึงเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ของโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม

( นายเยียม ธรรมบุตร )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
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สารบัญ
เรือง
หลักสู ตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
วิสยั ทัศน์ หลักการ จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
โครงสร้างหลักสู ตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หลักสู ตรกิจกรรมแนะแนว
มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว
คําอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนวระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
โครงสร้างวิชากิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
คําอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
โครงสร้างวิชากิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
คําอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
โครงสร้างวิชากิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปี ที 3
การประเมินผล
วิธีประเมิน
เกณฑ์การประเมินสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว
แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมแนะแนว
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
แบบประเมินการส่ งงาน/ การร่ วมกิจกรรม
หลักสู ตรกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
คําอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
หลักสู ตรเครื องหมายลูกเสื อโลก ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
หลักสูตรเครื องหมายวิชาพิเศษ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
เครื องหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่(เครื องหมายลูกเสื อโลก)ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
คําอธิบายวิชากิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2

หน้ า
5
5
5
6
7
8
9
9
10
11
15
16
19
20
23
23
23
25
26
27
28
29
29
30
31
33
36
36

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558

4

สารบัญ (ต่ อ)
เรือง
หลักสูตรเครื องหมายลูกเสื อชันพิเศษ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เครื องหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่(เครื องหมายลูกเสื อชันพิเศษ)ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
คําอธิบายวิชากิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
หลักสูตรเครื องหมายลูกหลวง ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
หลักสูตรเครื องหมายวิชาพิเศษ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
เครื องหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่(เครื องหมายลูกเสื อหลวง)ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่(เครื องหมายลูกเสื อโลก)ภาคเรี ยนที 1 ระดับชันม.1
หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด
คําอธิบายรายวิชากิจกรรมยุวกาชาด ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3
โครงสร้างกิจกรรมยุวกาชาด ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3
สาระกิจกรรมและการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
รายละเอียดสาระกิจกรรมยุวกาชาด (กิจกรรมหลัก)
แนวการวัดและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
การวัดผลและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หน้ า
37
37
39
39
41
41
43
44
47
48
50
52
53
55
58
59
62
63
67
68

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558

5

หลักสู ตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น
วิสัยทัศน์
การศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึงเป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย
ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้ และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ เต็ม
ตามศักยภาพ

หลักการ
การศึกษาขันพืนฐานมีหลักการทีสําคัญ ดังนี
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายสําหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพืนฐาน ของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ
3. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจ ให้สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิน
4. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทังด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลา และการจัด
การเรี ยนรู ้
5. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสําหรั บการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์

จุดหมาย
การศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพ
ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพือให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมือจบการศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ เห็ นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ้ ความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรั กชาติ มี จิตสํานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิต และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที
มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
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สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
การศึกษาขันพืนฐานมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี
1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม ในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง การเจรจาต่อรองเพือขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือก
รับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื อสาร ที มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิ ดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้ ห รื อสารสนเทศเพื อการตัดสิ น ใจ
เกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ทีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที
มีประสิ ทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ ทีเกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทั กษะชี วิ ต เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่ าง ๆ ไปใช้ใ นการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการ อยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุ คคล การจัดการปั ญ หาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรั บตัวให้ท นั กับการ
เปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอ้ ืน
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู ้ การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือให้สามารถ
ได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซือสัตย์สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมันในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพือความเป็ นมนุ ษย์ที
สมบูรณ์ ทังร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริ มสร้างให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและ
สร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ข
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็ นกิ จกรรมทีส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา
กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิตทังด้านการเรี ยน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนียังช่วยให้ครู รู้จกั
และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทังยังเป็ นกิจกรรมทีช่วยเหลือ และให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็ นกิ จกรรมที มุ่งพัฒนาความมีระเบี ยบวินัย ความเป็ นผูน้ ําผูต้ ามที ดี ความรับผิดชอบ
การทํางาน
ร่ วมกัน การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปั นกัน เอืออาทร และสมานฉันท์ โดย
จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ ได้ป ฏิ บ ัติ ด้วยตนเองในทุ ก ขันตอน ได้แ ก่
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและปรับปรุ งการทํางาน เน้นการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ วุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน บริ บทของสถานศึกษาและท้องถิน กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
2.3 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. กิจกรรมเพือสั งคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิน ตามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละ ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม
อาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม
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โครงสร้ างหลักสู ตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้ น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์*
กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์**

ม. 1
20
20
20
20

20
20
20
20
15

เวลาเรียน
ม. 2
20
20
20
20
20
20
20
20

ม. 3
20
20
20
20

15

20
20
20
20
15

โครงสร้ างหลักสู ตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์*
กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์**

ม. 4
20
20
20

20
20
20
20

เวลาเรียน
ม. 5
20
20
20
20
20
20
20

ม. 6
20
20
20

20
20
20
20
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หลักสู ตรกิจกรรมแนะแนว
มาตรฐานที 1 :
มาตรฐานที 2 :
มาตรฐานที 3 :
มาตรฐานที 4 :
มาตรฐานที 5 :

มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว
รู ้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ ืน
มีความสนใจ แสวงหา และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
มีความสามารถในการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการปรับตัว และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ข
มีทกั ษะในการจัดการ การทํางาน มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที 1 : รู ้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ ืน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 1.1 : รู ้และเข้าใจสาเหตุความต้องการและปั ญหาของตนเอง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 1.2 : แสวงหาเอกลักษณ์ทีเป็ นแบบอย่างทีดีและเหมาะสมกับตนเอง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 1.3 : รู ้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรี ยน อาชีพ บุคลิกภาพของตนเอง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 1.4 : รักและนับถือตนเองและผูอ้ ืน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 1.5 : พึงตนเองได้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 1.6 : มีบุคลิกภาพทีดี
มาตรฐานที 2 : มีความสนใจ แสวงหา และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 2.1 : สามารถค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะ ด้านจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการ
ทีหลากหลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 2.2 : สามารถเลือกสรรและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 2.3 : สามารถแสวงหาและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
มาตรฐานที 3 : มีความสามารถในการตัดสิ นใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 3.1 : สามารถตัดสิ นใจและแก้ปัญหาของตนเอง ร่ วมตัดสิ นใจแก้ปัญหาเกียวกับครอบครัวและ
โรงเรี ยน
มาตรฐานที 4 : มีความสามารถในการปรับตัว และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ข
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 4.1 : เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็นของผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผล
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 4.2 : สามารถสื อสารความคิด ความรู ้สึก ให้ผอู ้ ืนเข้าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 4.3 : สามารถจัดการกับอารมณ์และการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 4.4 : ปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 4.5 : สามารถทําตามบทบาทในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามทีดีและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
มาตรฐานที 5 : มีทกั ษะในการจัดการ การทํางาน มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 5.1 : มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการัดการและการทํางาน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที 5.2 : มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโลกกว้างทางอาชีพ มีเจตคติ ทีดีและสามารถเลือกประกอบ
อาชีพทีเหมาะสมกับตนเองได้
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คําอธิบายรายวิชา กิจกรรมแนะแนว
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1

เป็ นรายวิชาทีส่ งเสริ มปลูกฝังเจคติทีดีต่อการดํารงชีพ โดยการจัดกิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้นาํ
ศักยภาพทีมีอยูใ่ นตัวออกมาใช้ให้มากทีสุ ด ด้วยการฝึ กทักษะการดําเนินชีวิตให้ผเู ้ รี ยนทุกคน รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผูอ้ ืน มีความสามารถในการแสวงหา และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ มีความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
และใช้พลังด้านต่าง ๆ ของตน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ประสบการณ์ของตนมาแลกเปลียนซึงกันและกัน ทํางานและ
แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน มีความสุ ข ความภูมิใจในสิ งทีตนเองได้เลือก ปฏิบตั ิตามทีเลือก โดยแสดงพฤติกรรมหรื อ
การกระทําตามสิ งทีเลือก ปฏิบตั ิจนเป็ นลักษณะประจําตัว ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาตนเอง จากการร่ วมกิจกรรม ทํา
ให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดการชีวิตและอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สิ งแวดล้อมได้อย่างราบรื น มีความสุ ข และทําตน ให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
รหัสตัวชีวัด
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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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 1 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
การ
เรี ยนรู ้ที
1 รู ้และเข้าใจสาเหตุ ความต้องการ
และปัญหาของตนเองโดยใช้
แบบสํารวจสํารวจความถนัด
และความสามารถของตนเองได้
2 เลือกต้นแบบทีตนชืนชอบใน
การสร้างเอกลักษณ์และยึดถือ
ปฏิบตั ิได้
3 รู ้ เข้าใจ ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถด้านการเรี ยน
อาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง
ได้
4

5
6

สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา

กิจกรรมชุดทักษะการ
เรี ยนรู ้ตนเอง
1. ชือการสํารวจข้อมูล
ตนเอง
กิจกรรมชุดทักษะการรู ้จกั
ตนเอง
1. เอกลักษณ์ของฉัน
กิจกรรมชุดทักษะการรู ้จกั
ตนเองและการวางแผน
จัดการชือการรู ้จกั ตนเอง
ด้านความสามารถ อาชีพ
ความถนัด และบุคลิกภาพ
อธิบายความดี ความภาคภูมิใจ กิจกรรมชุดทักษะการรู ้จกั
ของตนเองและผูอ้ ืนได้
ตนเองชือรักนับถือตนเอง
และผูอ้ ืน
พึงตนเองได้
กิจกรรมชุดทักษะการรู ้จกั
ตนเองชือพึงตนเอง
1. บอกวิธีการรวบรวมวิเคราะห์ กิจกรรมชุดทักษะการรู ้จกั
สังเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะด้าน ตนเองชือการรวบรวม
ได้
วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
2. สามารถรวบรวมข้อมูลด้วย อย่างเป็ นระบบ
วิธีการทีหลากหลายจาก
แหล่งต่าง ๆ ได้

เวลา วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐานที
(ชม.) วิธีการ
เครื องมือ
1

3

-สังเกต
-ตรวจใบ
งาน

-แบบสังเกต
-ใบงาน

1

2

-แบบสังเกต
-ใบงาน

1

5

-สังเกต
-ตรวจใบ
งาน
-สังเกต
-สํารวจ

1

2

-แบบสังเกต
-ใบงาน

1

1

-สังเกต
-ตรวจใบ
งาน
-สังเกต

2

1

-สังเกต

-แบบสังเกต
-แบบ
ประเมิน
ทํางาน
กลุ่ม

-แบบสังเกต
-แบบสํารวจ

-แบบสังเกต
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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 1 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
การ
เรี ยนรู ้ที
7 1.สามารถเลือกสรรและใช้
ข้อมูลสนเทศได้
2.นําเสนอข้อมูลไปใช้ทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ สําหรับตนเอง
และสังคมได้

มาตรฐา เวลา วิธี/วัดประเมินผล
นที
(ชม.)
วิธีการ เครื องมือ
กิจกรรมชุดทักษะการแสวงหาและ
2
4 -สังเกต -แบบ
ใช้ขอ้ มูล
ผูป้ กครอง สังเกต
1. ชือกิจกรรมการเลือกสรรและ
ประเมินผ -ใบงาน
ใช้ขอ้ มูลไปทํากิจกรรมต่าง ๆ
ลตามใบ
สําหรับตนเองและสังคม
งาน
รวม 20 ชัวโมง ปฐมนิเทศ
1 ชม. ระเบียนสะสม 1 ชม.
รวมทังสิ น 20 ชัวโมง
สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา
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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2 เวลา 20 ชม.
หน่วย
การ ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
เรี ยนรู ้
ที
1 นําเสนอข้อมูลโดยใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ สู่
ชุมชนได้
2

3

4

สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา

กิจกรรมชุดทักษะการมี
วิสยั ทัศน์
กิจกรรมชุดทักษะการแสวง
และการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
1. บอกบทบาทในการดูแล กิจกรรมชุดแก้ปัญหา
ทรัพย์สมบัติของ
ชือกิจกรรมการตัดสิ นใจ
โรงเรี ยนได้
แก้ปัญหาของตนเองและร่ วม
2. บอกบทบาทในการดูแล ตัดสิ นใจแก้ปัญหาครอบครัว
ช่วยเหลือครอบครับได้ โรงเรี ยน ชุมชน
3. เกิดความภาคภูมิใจทีทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
1. แสดงความคิดเห็นให้ กิจกรรมชุดทักษะการ
ผูอ้ ืนรับรู ้ได้
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
2. สามารถยอมรับความ 1. ชือกิจกรรมเข้าใจและ
คิดเห็นของผูอ้ ืนอย่างมีเหตุ ยอมรับความแตกต่างและ
ผลได้
ความคิดเห็นของผูอ้ ืนอย่างมี
เหตุผล
1. เรี ยนรู ้ความรู ้สึกใน
กิจกรรมชุดทักษะกล้าเลียง
ระหว่างทีมีการสื อสารกับ และชุดทักษะการสื อสารและ
บุคคลอืนได้
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
2. เรี ยนรู ้วิธีการสื อสารกับ 1. ชือกิจกรรมการสื อสาร
บุคคลอืนได้อย่างมี
ความคิด ความรู ้สึกให้
ประสิ ทธิภาพ
ผูอ้ ืนเข้าใจ

วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐาน เวลา
ที
(ชม.) วิธีการ เครื องมือ
2

1

-สังเกต -แบบ
สังเกต

3

3

ประเมิน
สภาพ
จริ ง

4

2

-สังเกต -แบบ
สังเกต
สัมภาษณ์ -แบบ
สัมภาษณ์

4

2

-สังเกต -แบบ
สังเกต
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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
กาเรี ยนรู ้
ที
5 1. บอกสาเหตุทีทําให้เกิด
อารมณ์ความรู ้สึกได้
2. แยกแยะความหลาก
กลายของอารมณ์ทีตน
แสดงออกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
6 รู ้ สามารถปฏิบตั ิตนตาม
บทบาทของผูน้ าํ ผูต้ ามทีดี
และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมี
ความสุ ขได้

7

8

1. มีความรู ้ความเข้าใจใน
การกําหนดแผนการทํางาน
2. สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของงานได้
1. บอกอาชีพทีตนสนใจ
และบอกเหตุทีสนใจอาชีพ
นัน ๆ ได้
2. บอกลักษณะทัวไปของ
งาน คุณสมบัติของผู ้
ประกอบ อาชีพการศึกษา
และรายได้ในการทํางาน
ของอาชีพทีสนใจได้

สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา

มาตรฐานที

เวลา วิธี/วัดประเมินผล
(ชม.)
วิธีการ เครื องมือ

กิจกรรมชุดทักษะการมี
วิสยั ทัศน์
1. ชือการควบคุมอารมณ์และ
การแสดงออก

4

2

-สังเกต -แบบ
สังเกต

กิจกรรมชุดพัฒนาทักษะการ
รู ้จกั ตนเองและการปรับตัว
1. ชือกิจกรรมการทํางานตาม
บทบาทผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมี
ความสุ ข
กิจกรรมการทําประโยชน์เพือ
ส่ วนรวม
1. ชือกิจกรรมการจัดการและ
การ ทํางาน
กิจกรรมชุดทักษะการทํางาน 5
เป็ นทีม ชือกิจกรรมมีเจตคติ
ทีดีต่ออาชีพ

4

2

-สังเกต -แบบ
สังเกต

5

2

-สังเกต -แบบ
สังเกต

3

-สังเกต -แบบ
-ตรวจ สังเกต
งาน
-ใบงาน

รวม 20 ชัวโมง ปฐมนิเทศ 1
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม. รวม
ทังสิ น 20 ชัวโมง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558
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คําอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เป็ นรายวิชาทีส่ งเสริ มปลูกฝังเจคติทีดีต่อการดํารงชีพ โดยการจัดกิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสําคัญ ให้นาํ
ศักยภาพทีมีอยูใ่ นตัวออกมาใช้ให้มากทีสุ ด ด้วยการฝึ กทักษะการดําเนินชีวิต ให้ผเู ้ รี ยนทุกคน รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของตนเองและผูอ้ ืน มีความสามารถในการแสวงหา และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ มีความสามารถในการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา และใช้พลังด้านต่าง ๆ ของตน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ประสบการณ์ของตนมาแลกเปลียนซึงกันและกัน
ทํางานและแสดง ความคิดเห็นร่ วมกัน มีความสุ ข ความภูมิใจในสิ งทีตนเองได้เลือก ปฏิบตั ิตามทีเลือก โดยแสดง
พฤติกรรมหรื อการกระทําตามสิ งทีเลือก ปฏิบตั ิจนเป็ นลักษณะประจําตัว ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาตนเองจากการร่ วม
กิจกรรม ทําให้สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดการชีวิตและอาชีพได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวเข้ากับสังคม
และสิ งแวดล้อมได้อย่างราบรื น มีความสุ ข และทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
รหัสตัวชีวัด
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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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
การเรี ยนรู ้
ที
1
1. รับรู ้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู ้สึกของตนเองได้อย่างถูกต้อง
2. แสวงหาแบบอย่างทีดีและ
เหมาะสมกับตนเองได้
3. รู ้และเข้าใจความสนใจ
ความถนัดด้านการเรี ยน
อาชีพและบุคลิกภาพของ
ตนเองได้
4. รักและนับถือตนเองและผูอ้ ืน
5. รู ้และเข้าใจสาเหตุปัญหา
ของตนและมีแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
2

1. เข้าใจและยอมรับความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความคิดเห็นของ
ผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผล
2. สามารถสื อสารความคิความรู ้สึก
ให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล
3. สามารถในการจัดการกับอารมณ์
และแสดงออก ได้อย่างเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์
4. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์
ต่อส่ วนรวม

สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา
กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะ
การรู ้ เข้าใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ ืน
1.1 ฉันคือฉัน
1.2 ทุกย่างก้าวของชีวิต
1.3 จาก 9 เลือกไว้ 3
1.4 โล่ชีวิตของฉัน
1.5 ห้องในจินตนาการ
1.6 ความคิดในอดีต
1.7 ฉันเก่งและน่ารัก
1.8 เสริ มสร้างความเชือมัน
ในความดี
1.9 สร้างเอกลักษณ์อย่างไร
กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะ
การปรับตัวและดํารงชีวิต
1.1 ทําเช่นนีเหมาะสมหรื อไม่
1.2 ฉันขอลิขิตชีวิตตัวเอง
1.3 รู ้จงั หวะและโอกาส
1.3 เข้าใจสักนิด พิชิตปั ญหา
1.4 สูช้ ีวิต
1.5 เลือกใครดี
1.6 ใคร ทีไหน เมือไหร่
อย่างไร
1.7 เพือนแท้
1.8 ความรับผิดชอบในการ
เรี ยน

วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐาน เวลา
ที
(ชม.) วิธีการ เครื องมือ
1

9

-สังเกต -แบบ
สังเกต
-แบบ
สํารวจ

4

9

-สังเกต -แบบ
-ตรวจ สังเกต
งาน
-ใบงาน
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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 1 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา
การเรี ยนรู ้
ที
5. สามารถในทํางานตาม
บทบาทในฐานะผูน้ าํ ผู ้
ตามทีดีและอยูร่ วมกับผูอ้ ืน
ได้อย่างมีความสุ ข

วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐาน เวลา
ที
(ชม.) วิธีการ เครื องมือ

รวม 20 ชัวโมง ปฐมนิเทศ 1
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม. รวม
ทังสิ น 20 ชัวโมง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558
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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 2 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
การเรี ยนรู ้
ที
1
1.มีความสามารถในด้าน
ค้นหา รวมรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะด้าน
จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที
หลากหลาย
2.มีความสามารถในการ
เลือกสรรและใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศให้เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม
4
มีความสามารถในการตัด
สอนใจและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองและร่ วมตัดสิ นใจ
แก้ไขปั ญหาเกียวกับ
ครอบครัว โรงเรี ยน และ
สังคม

สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา

วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐาน เวลา
ที
(ชม.) วิธีการ เครื องมือ

กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะการ 2
แสวงหาและใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศ
1.1 วิธีออนไลน์อย่างประหยัด
1.2 การอ่านเปิ ดประตูสู่ การ
เรี ยน
1.3 เปิ ดประตูสู่โลกอินเตอร์เน็ต
1.4 คําพูดทีสร้างสรรค์

8

-สังเกต -แบบ
-ตรวจ สังเกต
ใบงาน -ใบงาน

กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะการ 3,5
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
1.1 งานแรกในชีวิต
1.2 คิดเพิมเติมค่า ภูมิปัญญาไทย
1.3 ความใฝ่ ฝันของแอ็ด คารา
บาว
1.4 จากบ่อทรายสู่ เขือนใหญ่
1.5 บันไดสู่การเป็ นแฟนพันธ์แท้
1.6 ผิดเป็ นครู
1.7 นําตา .. แก้ปัญหาใจ
1.8 ภัยทางเพศ ความสําเร็ จ

10

-สังเกต -แบบ
-ตรวจ สังเกต
ใบงาน -ใบงาน

รวม 20 ชัวโมง ปฐมนิเทศ 1
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม. รวม
ทังสิ น 20 ชัวโมง
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คําอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
เป็ นรายวิชาทีส่ งเสริ มปลูกฝังเจคติทีดีต่อการดํารงชีพ โดยการจัดกิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสําคัญ ให้นาํ
ศักยภาพทีมีอยูใ่ นตัวออกมาใช้ให้มากทีสุ ด ด้วยการฝึ กทักษะการดําเนินชีวิต ให้ผเู ้ รี ยนทุกคน รู ้จกั เข้าใจ เห็นคุณค่า
ของตนเองและผูอ้ ืน มีความสามารถในการแสวงหา และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ มีความสามารถในการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา และใช้พลังด้านต่าง ๆ ของตน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ประสบการณ์ของตนมาแลกเปลียนซึงกันและกัน
ทํางานและแสดง ความคิดเห็นร่ วมกัน มีความสุ ข ความภูมิใจในสิ งทีตนเองได้เลือก ปฏิบตั ิตามทีเลือก โดยแสดง
พฤติกรรมหรื อการกระทําตามสิ งทีเลือก ปฏิบตั ิจนเป็ นลักษณะประจําตัว ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาตนเองจากการร่ วม
กิจกรรม ทําให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดการชีวิตและอาชีพได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวเข้ากับสังคม
และสิ งแวดล้อมได้อย่างราบรื น มีความสุ ข และทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
รหัสตัวชีวัด
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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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 1 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
การเรี ยนรู ้
ที
1
1. รับรู ้และเข้าใจความต้องการ
และความรู ้สึกของตนเองได้
อย่างถูกต้อง
2. แสวงหาแบบอย่างทีดีและ
เหมาะสมกับตนเองได้
3. รู ้และเข้าใจความสนใจ
ความถนัดด้านการเรี ยน
อาชีพและบุคลิกภาพของ
ตนเองได้
4. รักและนับถือตนเองและ
ผูอ้ ืน
5. รู ้และเข้าใจสาเหตุปัญหา
ของตนและมีแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
2
1. เข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ความคิดเห็นของผูอ้ ืน
อย่างมีเหตุผล
2. สามารถสื อสารวามคิด
ความรู ้สึกให้ผอู ้ ืนเข้าใจ
ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล
3.สามารถในการจัดการกับ
อารมณ์และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์

สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา

วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐาน เวลา
ที
(ชม.) วิธีการ เครื องมือ

กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะ
การรู ้ เข้าใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ ืน
1.1 ถนัดเรี ยนวิชาใดกันแน่
1.2 ความสามารถของฉัน
1.3 ค่านิยมในงานของฉัน
1.4 ฉันเป็ นคนเช่นไร
1.5 สนใจอาชีพใดกันแน่
1.6 ฉันและเธอต่างมีดี
1.7 รู ้สึกดี คิดดี มีความหมาย
1.8 ความภาคภูมิใจในตนเอง

1

9

-สังเกต -แบบ
สังเกต
-แบบ
สํารวจ

กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะ
การปรับตัวและดํารงชีวิต
1.1 ขจัดอุปสรรคอย่างไร
1.2 ข่มใจ สดใสแน่
1.3 ขัดแย้งใจ ทําไงดี
1.4 ทุกนาที มีค่า
1.5 ปฏิบตั ิตนเพือส่ วนรวม
1.6 เลิกผัดวันประกันพรุ่ ง
1.7 ไม่อว้ นเอาเท่าไร
1.8 การควบคุมอารมณ์

4

9

-สังเกต -แบบ
-ตรวจ สังเกต
งาน
-ใบงาน

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558
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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 1 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา
การเรี ยนรู ้
ที
4. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์
ต่อส่ วนรวม
5. สามารถในทํางานตาม
บทบาทในฐานะผูน้ าํ
ผูต้ ามทีดีและอยูร่ วมกับ
ผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข

วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐาน เวลา
ที
(ชม.) วิธีการ เครื องมือ

รวม 20 ชัวโมง ปฐมนิเทศ 1
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม. รวม
ทังสิ น 20 ชัวโมง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558
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โครงสร้ างวิชากิจกรรมแนะแนว
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรียนที 2 เวลา 20 ชม.
หน่วย
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
การเรี ยนรู ้
ที
1
1.มีความสามารถในด้าน
ค้นหา รวมรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะด้าน
จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที
หลากหลาย
2.มีความสามารถในการ
เลือกสรรและใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศให้เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม
4

สาระการเรี ยนรู ้/เนือหา

วิธี/วัดประเมินผล
มาตรฐาน เวลา
ที
(ชม.) วิธีการ เครื องมือ

2
กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะการ
แสวงหาและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
1.1 เปิ ดประตูสู่โลกแห่งความสุ ข
1.2 การบริ หารจัดการข้อมูล
ข่าวสาร
1.3 วัฒนธรรมมือถือ
1.4 โรคติดอินเตอร์เน็ต
1.5 ความสนใจ ใฝ่ รู ้และ
สร้างสรรค์
1.6 สํารวจนิสยั การเรี ยน
มีความสามารถในการ
กิจกรรมแนะแนวชุดทักษะการ 3, 5
ตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหา ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ของตนเองและร่ วมตัดสิ นใจ 1.1 งานแรกในชีวิต
แก้ไขปัญหาเกียวกับ
1.2 คิดเพิมเติมค่า ภูมิปัญญาไทย
ครอบครัว โรงเรี ยน และ
1.3 อาชีพอิสระ
สังคม
1.4 หลอดยาสี ฟันประวัติศาสตร์
1.5 ผูส้ ร้างฝันของชาติให้เป็ นจริ ง
1.6 การตัดสิ นใจ
1.7 ตัดสิ นใจดี คลีคลายปั ญหา
1.8 อุปสรรคของความสําเร็ จ
1.9 เทคโนโลยีกม็ ีอนั ตราย
1.10 เหตุเกิดเพราะใคร

7

11

-สังเกต -แบบ
-ตรวจ สังเกต
ใบงาน -ใบงาน

-สังเกต -แบบ
-ตรวจ สังเกต
ใบงาน -ใบงาน

รวม 20 ชัวโมง ปฐมนิเทศ 1
ชม.ระเบียนสะสม 1 ชม. รวม
ทังสิ น 20 ชัวโมง
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การประเมินผล
ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ครู ผสู ้ อนทําหน้าทีประเมินผลการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนดังนี
1. ครู ผสู ้ อนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.1 ต้องจัดกิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้เกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการแนะแนว
1.2 ต้องรายงานเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม
1.3 ต้องติดตาม ศึกษา และพัฒนาผูเ้ รี ยนในกรณี ทีผูเ้ รี ยนไม่เข้าร่ วมกิจกรรม
2. ผูเ้ รี ยน
2.1 ต้องร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามทีกําหนดไว้ในหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 16 ชัวโมง/ภาค โดยมีหลักฐานการเข้าร่ วม
กิจกรรม
2.2 ต้องปฏิบตั ิกิจกรรมเพิมเติมตามทีครู ผสู ้ อนมอบหมายให้ ถ้าผลการเรี ยนรู ้ไม่เกิดผลตามมาตรฐานการแนะแนว
วิธีประเมิน
1. การประเมินตามสภาพจริ ง
2. การทําแบบประเมินก่อนเรี ยน
3. การทําแบบประเมินหลังเรี ยน
4. การทําแบบสํารวจ
5. การประเมินโดยกลุ่มเพือน
6. การสังเกต
7. การสัมภาษณ์
8. การเขียนรายงาน
9. หลักฐานการเข้าร่ วมกิจกรรม
เกณฑ์ การประเมินกิจกรรมแนะแนว
ประเด็นที 1 การเรี ยนรู ้ตามสาระ
ประเด็นที 2 การประเมินผลการอ่าน เขียน คิดและวิเคราะห์
ประเด็นที 3 การประเมินคุณลักษณะ
1. สาระการเรี ยนรู ้
1.1 สังเกตพัฒนาการของนักเรี ยน
1.1.1 แบบทดสอบก่อน/หลังเรี ยน
1.1.2 แบบฝึ กหัด
1.1.3 ชินงานรายบุคล / รายกลุ่ม
1.1.4 ประเมินผลตามสภาพจริ ง
1.2 สังเกตพฤติกรรม
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2. ประเมินผลการอ่าน เขียน คิด และวิเคราะห์
ครังที 1 มาตรฐานที 1 มาตรฐานที 2
ครังที 2 มาตรฐานที 3
มาตรฐานที 4
ครังที 3 มาตรฐานที 5
3. ลักษณะอันพึงประสงค์
โดยใช้การแจกแจงความถีฐานนิยม (MODE) เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน ซึงนักเรี ยนแต่ละคนจะต้องคะแนนใน
ระดับคุณภาพ 3 ขึนไป ทัง 3 ประเด็น
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25
แบบประเมินพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..…………….
ชันมัธยมศึกษาปี ที……../…...... โรงเรี ยน…………………ภาคเรี ยนที………..ปี การศึกษา……..
เลขที
ข้อที
คะแนน

พฤติกรรม
ระดับ
ความร่ วมมือ
แสดงความ
รับฟังความ
ตังใจทํางาน ปรับปรุ งผลงาน คุณภาพ
คิดเห็น
คิดเห็น
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
เกณฑ์การประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = ปานกลาง
1 = ปรับปรุ ง

ลงชือ…………………….……ผูป้ ระเมิน
(………………………….)
…………./………./…………
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26
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กจิ กรรมแนะแนว
วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..…………….
ชันมัธยมศึกษาปี ที……../…...... โรงเรี ยน…………………ภาคเรี ยนที………..ปี การศึกษา……..
เลขที
ข้อที

รายการประเมิน
2
3

1

4

คะแนน
4

2

2

2

ผลการประเมิน
ผลการเรี ยน
คะแนนรวม
(10)

ผ่าน
(ผ)

ไม่ผา่ น
(มผ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ขยัน ซือสัตย์ อดทน สามัคคี มีวินยั มีความรับผิดชอบ เสี ยสละ คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
รักการทํางานและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
รู ้จกั และเข้าใจตนเอง พัฒนาตนเองทุกด้านให้เติมศักยภาพ
มีเจตคติทีดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..…………….
ชันมัธยมศึกษาปี ที……../…...... โรงเรี ยน…………………ภาคเรี ยนที………..ปี การศึกษา……..
เนือหาสาระ
พฤติกรรม
รวม
กลุ่มที ความถูกต้อง สารประโยชน์ วิธีการนําเสนอ ความคิดริ เริ ม 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

เกณฑ์การประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = ปานกลาง
1 = ปรับปรุ ง

ลงชือ…………………….……ผูป้ ระเมิน
(………………………….)
…………./…..………./…………..
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แบบประเมินการส่ งงาน/การร่ วมกิจกรรม
วิชา…………………………………………………………………มาตรฐานที…..…………….
ชันมัธยมศึกษาปี ที……../…...... โรงเรี ยน…………………ภาคเรี ยนที………..ปี การศึกษา……..
เลขที
ครังที
คะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ
…../……../….. …../……../….. …../……../….. …../……../….. …../……../….. คุณภาพ

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
เกณฑ์การประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = ปานกลาง
1 = ปรับปรุ ง

ลงชือ…………………….……ผูป้ ระเมิน
(…………………………….)
…..……./……….……./…………
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หลักสู ตรกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
จุดประสงค์ การเรียนรู้กจิ กรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
1. เพือให้ลูกเสื อมีความรู ้ความสามารถ ในทางวิชาการลูกเสื อเพิมขึนจากทีเรี ยนมาในระดับต้น คือ
ลูกเสื อตรี โท เอก
ิ น
2. เพือให้ลูกเสื อได้มีความเข้าใจ และฝึ กฝนทักษะตนเองในแต่ละวิชาทีเรี ยนมาได้ดียงขึ
3. เพือส่ งเสริ มให้ลูกเสื อได้เรี ยนในวิชาทีตนเองถนัด และสนใจเป็ นพิเศษ
4. เพือให้ความซาบซึงในกิจการลูกเสื อมากยิงขึน
5. เพือให้ลูกเสื อได้นาํ ความรู ้ทีได้รับไปปฏิบตั ิ และบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่สงั คม
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คําอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
เพือให้ลูกเสื อมีความรู ้ความเข้าใจในทางวิชาการลูกเสื อเพิมขึนจากทีเรี ยนมาในระดับต้น คือ ลูกเสื อตรี โท เอก มี
ความสามารถ ฝึ กฝนทักษะตนเองในรายวิชาทีตนเองถนัด และสนใจเป็ นพิเศษ มีความซาบซึ งในกิจการลูกเสื อและนําความรู ้
ทีได้รับไปปฏิบตั ิ และบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ แก่สงั คม
ตัวชีวัด
ข้ อที 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 เป็ นพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธํารงไว้ซึงความเป็ นชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมันและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ข้ อที 2 ซือสั ตย์ สุจริต
2.1 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อตนเองทังกาย วาจา ใจ
2.2 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ืนทังกาย วาจา ใจ
ข้ อที 3 มีวนิ ัย
3.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ข้ อที 4 ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตังใจเพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรม
4.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทังภายในและนอกโรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สืออย่างเหมาะสม สรุ ป
เป็ นองค์ความรู ้และสามารถนําไปใช้ชีวิตประจําวันได้
ข้ อที 5 อยู่อย่ างพอเพียง
5.1 ดําเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ปรับตัวเพืออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ข้ อที 6 มุ่งมันในการทํางาน
6.1 ตังใจและรับผิดชอบในหน้าทีการงาน
6.2 ทํางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพือให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ข้ อที 7 รักความเป็ นไทย
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญ ูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อที 8 มีจิตสาธารณะ
8.1 ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่ วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
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หลักสู ตรเครืองหมายลูกเสื อโลก
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
เครื องหมายลู กเสื อโลก เป็ นรู ปวงกลมขนาดเส้น ผ่าศูน ย์กลาง 4.3 ซม. มี ตราเครื องหมาย เฟอร์ -เดอร์ -รี ส์
ล้อมรอบด้วยเชือกสี ขาวเป็ นรู ปวงกลม ผูกเป็ นเงือนพิรอดอยูเ่ บืองล่าง ซึ งลูกเสื อจะต้องสอบหัวข้อรายวิชาตามทีกําหนด
โรงเรี ยนได้จดั ให้มีการเรี ยนทังหมด 40 ชัวโมง ดังนี
1. กิจการลูกเสื อ
6
ชัวโมง
2. ระเบียบแถว
6
ชัวโมง
3. คําปฏิญาณ กฎ คติพจน์
3
ชัวโมง
4. การกางเต็นท์
3
ชัวโมง
5. การบรรจุเครื องหลัง
1
ชัวโมง
6. การก่อไฟ การปรุ งอาหาร
3
ชัวโมง
7. แผนทีและเข็มทิศ
4
ชัวโมง
8. เงือนเบืองต้น 10 เงือน
4
ชัวโมง
9. การปฐมพยาบาล
3
ชัวโมง
10. ความปลอดภัยเกียวกับกิจกรรมลูกเสื อ
3
ชัวโมง
ทบทวนและทดสอบ
4
ชัวโมง
รวม

40

ชัวโมง

หลักสู ตรเครืองหมายวิชาพิเศษ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนจัดทําแผนการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนสามารถทีจะสอบเครื องหมายวิชา
พิเศษ ได้ดงั ต่อไปนี
1. นักดาราศาสตร์
2. การจัดการค่าย
3. ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า
4. นักเดินทางไกล
5. หัวหน้าคนครัว
6. นักบุกเบิก
7. นักสะกดรอย
8. นักธรรมชาติวิทยา
9. นักผจญภัย
10. นักพิมพ์ดีด
11. นักสะสม
12. นักกรี ฑา
13. บรรณารักษ์
14. นักว่ายนํา

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558

32
เครืองหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ในภาคเรี ยนที 2 ลูกเสื อชัน ม.1 อาจได้รับสายยงยศได้ โดยจะต้อง
1.
2.
3.
4.

สอบได้เครื องหมายลูกเสื อโลก
สอบได้วิชาพิเศษ “นักผจญภัย”
สอบได้วิชาพิเศษอืนทีกล่าวมาแล้ว อย่างน้อย 2 วิชา
ต้องถักสายยงยศ (สายหนัง) ได้ดว้ ยตัวเอง
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โครงสร้ างกิจกรรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ (เครืองหมายลูกเสื อโลก)
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
เรืองที
สาระการเรียนรู้
1 กิจการลูกเสื อ
กิจการของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
- ประวัติความเป็ นมา วัตถุประสงค์
- คณะกรรมการบริ หารงานลูกเสื อ
- ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและผูต้ รวจการลูกเสื อ

ช.ม.
6

หมายเหตุ

กิจการของคณะลูกเสื อโลกและความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกเสื อนานาชาติ
- องค์การลูกเสื อโลก
- สมัชชาลูกเสื อ
- คณะกรรมการลูกเสื อโลก
- ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสื อนานาชาติ

2

3

บทบาทของตนเอง
- กิจกรรมทีเหมาะสม
- ลูกเสื อกับการพัฒนาชุมชน
- การสํารวจชุมชน
คําปฏิญาณ กฎ คติพจน์
คําปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ของลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
- คําปฏิญาณ และ คติพจน์
- กฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ขอ้ ที 1-5
- กฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ขอ้ ที 6-10
ระเบียบแถว
- การฝึ กเป็ นบุคคลท่ามือเปล่า
- การฝึ กเป็ นบุคคลท่าถือไม้ง่าม
- การฝึ กเป็ นหมู่และกอง
- สัญญาณนกหวีด สัญญาณมือในการเรี ยกแถว
- สัญญาณนกหวีด
- สัญญาณมือ

3

6
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เรืองที
สาระการเรียนรู้
4 การกางเต็นท์
- การกางและรื อเต็นท์ 5 ชาย
- การกางและรื อเต็นท์สาํ เร็ จรู ป
- การจัดเก็บเต็นท์เพือเดินทาง(ต่อ)
5 การบรรจุเครืองหลัง
- การบรรจุเครื องหลัง
6 การก่ อไฟและการปรุ งอาหาร
- การก่อไฟ และการปรุ งอาหาร
- การก่อไฟ
- การปรุ งอาหาร
- การหุ งข้าว
7 แผนทีและเข็มทิศ
แผนที
- ความหมายของแผนที
- การคาดคะเน
- วิธีการอ่านแผนที ระยะทาง
เข็มทิศ
- การสังเกตจากธรรมชาติ
- การใช้เข็มทิศ
- การสังเกตดวงดาว
8 เงือนเบืองต้ น 10 เงือน
- เงือนพิรอด เงือนขัดสมาธิ
- เงือนตะกรุ ดเบ็ด เงือนบ่วงสายธนู เงือนผูกกระหวัดไม้
- เงือนประมง เงือนผูกซุง
- เงือนผูกรัง เงือนปมตาไก่
การผูกแน่ น
- ผูกประกบ
- ผูกทแยง
- ผูกกากบาท

ช.ม.
3

หมายเหตุ

1
3

4

4
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เรืองที
สาระการเรียนรู้
9 การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
- การปฐมพยาบาลทัวไป
- การปฐมพยาบาลคนเป็ นลม ข้อต่อเคล็ด แพลง
- การปฐมพยาบาลแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย
10 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิ กรรม

ช.ม.
3

หมายเหตุ

2

หลักความปลอดภัย
- ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรมการบุกเบิก
- ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรมการผจญภัย

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558

36
คําอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เพือให้ลูกเสื อมีความรู ้ความเข้าใจในทางวิชาการลูกเสื อเพิมขึนจากทีเรี ยนมาในระดับต้น คือ ลูกเสื อตรี โท เอก
มีความสามารถ ฝึ กฝนทักษะตนเองในรายวิชาทีตนเองถนัด และสนใจ เป็ นพิเศษ มีความซาบซึ งในกิจการลูกเสื อและ
นําความรู ้ทีได้รับไปปฏิบตั ิ และบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่สงั คม
ตัวชีวัด
ข้ อที 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 เป็ นพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธํารงไว้ซึงความเป็ นชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมันและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ข้ อที 2 ซือสั ตย์ สุจริต
2.1 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อตนเองทังกาย วาจา ใจ
2.2 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ืนทังกาย วาจา ใจ
ข้ อที 3 มีวนิ ัย
3.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ข้ อที 4 ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตังใจเพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรม
4.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทังภายในและนอกโรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สืออย่างเหมาะสม สรุ ป
เป็ นองค์ความรู ้และสามารถนําไปใช้ชีวิตประจําวันได้
ข้ อที 5 อยู่อย่ างพอเพียง
5.1 ดําเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ปรับตัวเพืออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ข้ อที 6 มุ่งมันในการทํางาน
6.1 ตังใจและรับผิดชอบในหน้าทีการงาน
6.2 ทํางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพือให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ข้ อที 7 รักความเป็ นไทย
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญ ูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อที 8 มีจิตสาธารณะ
8.1 ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่ วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
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หลักสู ตรเครืองหมายลูกเสื อชันพิเศษ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เครื องหมายลูกเสื อชันพิเศษ เป็ นรู ปสี เหลียมจัตุรัส ขนาดด้านละ 3 ซม. ตามแบบพืนสี กากีภายในมีรูปช่อชัยพฤกษ์
สี ขาว 2 ช่ อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่ อชัยพฤกษ์มี ตราเครื องหมายหั วลู กศรสี ขาว ระหว่างช่ อ ชัย พฤกษ์ มี ห น้าเสื อ สี ท อง
เครื องหมายนี ติดทีกึงกลางกระเป๋ าเสื อข้างขวาซึ งลูกเสื อจะต้องสอบหัวข้อรายวิชาตามทีกําหนด ซึ งโรงเรี ยนได้จดั ให้มี
การเรี ยนทังหมด 40 ชัวโมง ดังนี
1. หน้าทีพลเมือง
4
ชัวโมง
2. สิ งแวดล้อม
6
ชัวโมง
3. การเดินทางสํารวจ
2
ชัวโมง
4. การแสดงออกทางศิลปะ
2
ชัวโมง
5. สมรรถภาพทางกาย
6
ชัวโมง
6. อุดมคติ
6
ชัวโมง
7. กิจกรรมทีสนใจเป็ นพิเศษ
4
ชัวโมง
8. บริ การ
6
ชัวโมง
9. ทบทวนและสอบ
4
ชัวโมง
รวม

40

ชัวโมง

หลักสู ตรเครืองหมายวิชาพิเศษ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนได้จดั ให้นกั เรี ยนสอบเครื องหมายวิชาพิเศษ
1. นักผจญภัย
8. นักดนตรี
2. นักดาราศาสตร์
9. นักกีฬา
3. นักเดินทางไกล
10. นักกรี ฑา
4. หัวหน้าคนครัว
11. นักพิมพ์ดีด
5. นักบุกเบิก
12. บรรณารักษ์
6. นักธรรมชาติวิทยา
13. นักว่ายนํา
7. นักสะสม

ได้ดงั ต่อไปนี
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เครืองหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 อาจได้รับสายยงยศได้ โดยจะต้อง
1. สอบได้เครื องหมายลูกเสื อโลก
2. สอบได้วิชาพิเศษ “นักผจญภัย”
๓. สอบได้วิชาพิเศษวิชาต่อไปนี อีก 2 วิชา คือ นักดาราศาสตร์, นักอุตุนิยมวิทยา, การจัดการค่าย พัก
แรม, ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า, นักเดินทางไกล, หัวหน้าคนครัว, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย, นักธรรมชาติวิทยา
4. ต้องถักสายยงยศ (สายหนัง) ได้ดว้ ยตัวเอง
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โครงสร้ างกิจกรรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ (เครืองหมายลูกเสื อชันพิเศษ)
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เรืองที
สาระการเรียนรู้
1 หน้ าทีพลเมือง
- ประวัติการลูกเสื อไทยและวิธีดาํ เนินการของขบวนการลูก
เสื อโดยย่อ
- การเยียมหน่วยงานหรื อสถาบัน
2 สิ งแวดล้อม
- ความหมายของสิ งแวดล้อม
- การอนุรักษ์สิงแวดล้อมและมลภาวะ
- ความสําคัญของสิ งแวดล้อมทีมีต่อมนุษย์
- วิธีการอนุรักษ์สตั ว์ และพืชในท้องถิน
- ข้อพึงระวังในการอยูค่ ่ายพักแรม
- ชนิดของมลภาวะทีมีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
- การปฏิบตั ิงานตามโครงการเกียวกับสิ งแวดล้อม
3 การสํ ารวจ
- หลักในการเดินทางสํารวจด้วยเท้าทีถูกต้องปลอดภัย
- การจัดอาหารและอุปกรณ์ เวชภัณฑ์
- การทําแบบรายงานสํารวจ ลักษณะของการรายงาน
- ความจําเป็ นในการจัดทําแบบรายงาน
4 การแสดงออกทางศิลปะ
- ศิลปการแสดง เช่น ดนตรี ละคร ฟ้ อนรํา
- ทัศนศิลป์ และวาดภาพระบายสี ปัน ถ่ายภาพ ฯลฯ
- การช่าง เช่น พิมพ์ภาพด้วยวิธีสกรี น แกะสลักไม้
- ศิลปะทางอักษรศาสตร์ และศิลปการวิจารณ์
5 สมรรถภาพทางกาย
- มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- ความหมาย ชนิดและโทษของสิ งเสพติด
- กีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ

ช.ม.
4

เรืองที

ช.ม.

สาระการเรียนรู้

หมายเหตุ

6

2

2

6

หมายเหตุ
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6

7

8

อุดมคติ
- กฎและคําปฏิญาณของลูกเสื อ
- ศีล 5 และศีล 8
- อาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริ ตร
- หลักสําคัญในพุทธศาสนาหมวดธรรมวิภาค และหมวด
คิหิปฏิบตั ิ
กิจกรรมทีตนเองสนใจเป็ นพิเศษ
- กฎแห่งความปลอดภัย
- กิจกรรมทีใช้กาํ ลังกาย
- กิจกรรมทีใช้สติปัญญา
- กิจกรรมวิทยาการ
การบริการ หลักสู ตรลูกเสื อสํ ารอง 4 ชัวโมง
- ความหมายของชุมชน การบริ การ และการพัฒนาชุมชน
- กิจกรรมเกียวกับการพัฒนาชุมชน
- กฎของลูกเสื อกับการให้การบริ การชุมชน
- การปฐมพยาบาล และหลักการปฐมพยาบาลโดยทัวไป
- การเคลือนย้ายผูป้ ่ วยวิธีต่าง ๆ
- เหตุฉุกเฉิ นและการบริ การ

6

4

6
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คําอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
เพือให้ลูกเสื อมีความรู ้ความเข้าใจในทางวิชาการลูกเสื อเพิมขึนจากทีเรี ยนมาในระดับต้น คือ ลูกเสื อตรี โท เอก มี
ความสามารถ ฝึ กฝนทักษะตนเองในรายวิชาที ตนเองถนัด และสนใจเป็ นพิ เศษ มี ความซาบซึ งในกิ จการลูกเสื อและนํา
ความรู ้ทีได้รับไปปฏิบตั ิ และบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ แก่สงั คม
ตัวชีวัด
ข้ อที 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 เป็ นพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธํารงไว้ซึงความเป็ นชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมันและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ข้ อที 2 ซือสั ตย์ สุจริต
2.1 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อตนเองทังกาย วาจา ใจ
2.2 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ืนทังกาย วาจา ใจ
ข้ อที 3 มีวนิ ัย
3.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ข้ อที 4 ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตังใจเพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรม
4.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทังภายในและนอกโรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สืออย่างเหมาะสม สรุ ป
เป็ นองค์ความรู ้และสามารถนําไปใช้ชีวิตประจําวันได้
ข้ อที 5 อยู่อย่ างพอเพียง
5.1 ดําเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ปรับตัวเพืออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ข้ อที 6 มุ่งมันในการทํางาน
6.1 ตังใจและรับผิดชอบในหน้าทีการงาน
6.2 ทํางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพือให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ข้ อที 7 รักความเป็ นไทย
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญ ูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อที 8 มีจิตสาธารณะ
8.1 ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่ วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558

42
หลักสู ตรเครืองหมายลูกเสื อหลวง
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
เครื องหมายลูกเสื อหลวง เป็ นรู ปสี เหลียมจัตุรัส ขนาดด้านละ 3 ซม. ตามแบบพืนสี กากี ขอบสี ขาว มีรูปพระมหา
มงกุฏสี ทองอยู่ตรงกลางและมี ตราคณะลูกเสื อแห่ งชาติสีขาวอยู่เบื องล่างพระมหามงกุฏ เครื องหมายนี ติดที กึ งกลาง
กระเป๋ าเสื อข้างขวา ซึงลูกเสื อจะต้องสอบหัวข้อรายวิชาตามทีกําหนด ซึงโรงเรี ยนได้จดั ให้มีการเรี ยนทังหมด 40 ชัวโมง
ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หน้าทีพลเมือง
สิ งแวดล้อม
การเดินทางสํารวจ
การแสดงออกทางศิลปะ
สมรรถภาพทางกาย
อุดมคติ
กิจกรรมทีสนใจเป็ นพิเศษ
บริ การ
การฝึ กเป็ นผูน้ าํ
ทบทวนและสอบกิจกรรม
รวม

6
4
2
2
3
4
3
8
4
4

ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
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ชัวโมง

หลักสู ตรเครืองหมายวิชาพิเศษ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนได้จดั ให้นกั เรี ยนสอบเครื องหมายวิชาพิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นักผจญภัย
นักดาราศาสตร์
ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม
นักเดินทางไกล
หัวหน้าคนครัว
นักบุกเบิก
นักธรรมชาติวิทยา

ได้ดงั ต่อไปนี

8. นักสะสม
9. นักดนตรี
10. นักกีฬา
11. นักกรี ฑา
12. นักพิมพ์ดีด
13. บรรณารักษ์
14. นักว่ายนํา
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เครืองหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3

ลูกเสื อระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 อาจได้รับสายยงยศได้ โดยจะต้อง
1. สอบได้เครื องหมายลูกเสื อโลก
2. สอบได้วิชาพิเศษ “นักผจญภัย”
3. สอบได้วิชาพิเศษวิชาต่อไปนี อีก 2 วิชา คือ นักดาราศาสตร์, นักอุตุนิยมวิทยา, การจัดการค่าย พักแรม,
ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า, นักเดินทางไกล, หัวหน้าคนครัว, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย, นักธรรมชาติวิทยา
4. ต้องถักสายยงยศ (สายหนัง) ได้ดว้ ยตัวเอง
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โครงสร้ างกิจกรรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ (เครืองหมายลูกเสื อหลวง)
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3
เรืองที
สาระการเรียนรู้
1 หน้ าทีพลเมือง
1. ขอบข่ายบทบาทและหน้าทีของกรรมการลูกเสื อ
แผนการปฏิบตั ิงาน
2. พระมหากษัตริ ยก์ บั การปกครองของระบอบ
ประชาธิปไตย และระเบียบกฎหมายเลือกตัง
3. บทบาทและหลักการของพรรคการเมืองไทย
4. นโยบายของรัฐบาลไทยทีเกียวกับต่างประเทศ
5. หลักการดําเนินงานของสหประชาชาติ องค์การชํานัญ
พิเศษ
2 สิ งแวดล้อม
1. ปั ญหาสิ งแวดล้อมในท้องถิน
2. ชือและผลงานของหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนที
เกียวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3. การอนุรักษ์ดิน นํา พันธุ์ไม้ และสัตว์
4. สถานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์
3 การสํ ารวจ
1. เดินทางสํารวจด้วยการเดินเท้าเป็ นหมู่ ๆ ละ 4 คน ใช้
เวลาอย่างน้อย 4 วัน (พักแรม 3 คืน) เดินทางไกล
50 – 70 ก.ม. ในท้องถินทีไม่คุน้ เคย และมีความ
ยากลําบากในการเดินทางมาก หรื อ
2. เดินทางสํารวจโดยรถจักรยาน หมู่ละ 4 – 6 คน เป็ น
ระยะทาง 150 – 200 ก.ม. ในท้องถินทีไม่คุน้ เคย
และมีความยากลําบากในการเดินทางมาก หรื อ
3. เดินทางสํารวจโยเรื อพายเป็ นระยะทาง 50 – 70 ก.ม.
ตามลํานําหรื อชายฝังทะเลหมู่ละ 4 – 6 คน

ช.ม.
6

หมายเหตุ

4

2
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เรืองที
สาระการเรียนรู้
4 การแสดงออกทางศิลปะ
1. คุณค่างานศิลปะ
2. ศิลปะทางการแสดง หรื อทัศนศิลป์ หรื อการช่าง หรื อ
ศิลปะทางอักษรศาสตร์ หรื อศิลปะการวิจารณ์
5 สมรรถภาพทางกาย
1. ท่าตังต้น การออกวิง ท่าทางการวิงและวิธีวิงผ่านเส้นชัย
2. การวิงก่อนกระโดด การจรดเท้ากระโดด การลอยตัวใน
อากาศและการลงสู่พืน
3. การยืนเตรี ยมตัวก่อนทุ่ม การถือลูกนําหนัก การเคลือน
ทีการทุ่ม และการทรงตัว หลักการทุ่มนําหนัก
4. จํานวนผูเ้ ล่น วิธีเล่น และกติกาเซปั ค – ตะกร้อ
5. การถือคทาตังต้นออกวิง การปฏิบตั ิของผูร้ ับคทา และ
การปฏิบตั ิของผูส้ ่ งคทาวิงผลัด
6 อุดมคติ
1. ศาสนาทุกศาสนามีหลักการให้คนทําความดี ละเว้น
ความชัว และทําใจให้บริ สุทธิ
2. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสื อในส่ วนทีสอดคล้องกับ
หลักธรรมในศาสนา
3. แนวทางการนําเอาคําปฏิญาณและกฎของลูกเสื อไปช่วย
แก้ปัญหาสังคม
7 กิจกรรมทีตนเองสนใจเป็ นพิเศษ (โต้ วาที)
1. ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวในการจัดการโต้วาที
2. กิจกรรมการโต้วาที (ภาคปฏิบตั ิ)

ช.ม.
2

หมายเหตุ

3

4

3

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม ปรั บปรุ ง 2558

46
เรืองที
สาระการเรียนรู้
8 การบริการ หลักสู ตรลูกเสื อสํ ารอง 4 ชัวโมง
1. ประวัติและหลักสู ตรของลูกเสื อสํารอง
2. เตรี ยมลูกเสื อสํารอง
3. ดาวดวงที 1
4. ดาวดวงที 2
5. ดาวดวงที 3
9 การบริการ หลักสู ตรลูกเสื อสามัญ 4 ชัวโมง
1. ขบวนการลูกเสื อ / คําปฏิญาณ - กฎของลูกเสื อสามัญ
2. กิจกรรมกลางแจ้ง
3. ระเบียบแถว (ท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ สัญญาณมือและ
นกหวีด การตังและเรี ยกแถว
10 การฝึ กเป็ นผู้นํา
1. ผูน้ าํ ท้องถินคือใคร
2. คุณสมบัติของผูน้ าํ ในหมู่บา้ น
3. องค์ประกอบทีสําคัญในการสร้างความเป็ นปึ กแผ่น
4. อบรมวิชาการเป็ นผูน้ าํ ตามหลักสูตรใช้เวลา 3 วัน 2คืน

ช.ม.
4

หมายเหตุ

4

4
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การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี มี 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมบังคับ เป็ นการวัดและประเมินผลเพือให้ลูกเสื อ-เนตรนารี จบหลักสู ตร โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมและ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
1.1 สังเกต
1) ความสนใจ
2) การเข้าร่ วมกิจกรรม
1.2 ซักถาม
1.3 การทดสอบทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. วิชาพิเศษ เป็ นการวัดและประเมินผลในแต่ละวิชา โดยการทดสอบทังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ และใช้
เกณฑ์การประเมินผล ดังนี
2.1 ผ่าน (ผ.)
2.2 ไม่ผา่ น (มผ.)
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ตัวอย่ างแผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (เครืองหมายลูกเสื อโลก)
ภาคเรียนที 1 ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
แผนการจัดกิจกรรมที 1
เรือง กิจการของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ เวลา 1 ชัวโมง
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง

(ผูร้ ับผิดชอบ……………………)

เวลา…………นาที

1. ชักธงขึน – สวดมนต์ – สงบนิง
2. ตรวจ : วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีผูก้ าํ กับนัดหมาย
3. แยกเล่นเกม-ร้องเพลง
เวลา…………นาที
2. เพลง/เกม
(ผูร้ ับผิดชอบ……………………)
ผูก้ าํ กับให้ลกู เสื อร้องเพลง
เพลง ลูกเสื อรําลึก (วชิราวุธ)
วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าประชา
ก่อกําเนิดลูกเสื อมา ข้าเลือมใส
พวกเราลูกเสื อ เชือชาติไทย
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ลูกเสื อรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา
ปฏิญาณรักกษัตริ ย ์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสื อ สร้างความดี
เพือศักดิศรี ลูกเสื อไทย ดังใจปอง
เพลง ลูกเสื อธีรราช
เหล่าลูกเสื อของธีรราช
ทะนงองอาจสื บชาติเชือพงศ์พนั ธุ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั
พวกเราจะรักร่ วมกัน
จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชือ
สร้างเกียรติระบือเลืองลือต่อไปช้านาน ร่ าเริ งแจ่มใส ใฝ่ ใจรักให้ยนื นาน
พวกเราล้วนชืนบาน
เพราะกิจการลูกเสื อไทย
3. เนือหา
กิจการของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
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(ชือผูร้ ับผิดชอบแต่ละฐาน) เวลา…………นาที

ผูก้ าํ กับแบ่งลูกเสื อออกเป็ น 4 กลุ่ม เพือหมุนเวียนเข้าเรี ยนตามฐานต่าง ๆ ดังนี
ฐานที 1 ศึกษาเรื อง คณะลูกเสื อแห่งชาติ วัตถุประสงค์ และเรื องสภาลูกเสื อแห่ งชาติ
ฐานที 2 ศึกษาเรื องคณะกรรมการบริ หารงานลูกเสื อแห่งชาติ
ฐานที 3 ศึกษาเรื องคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อจังหวัดและอําเภอ
ฐานที 4 ศึกษาเรื องผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและผูต้ รวจการลูกเสื อ
หลังจากเรี ยนครบ 4 ฐานแล้ว ผูก้ าํ กับสรุ ปเนือหาทังหมดทีลูกเสื อได้เข้าเรี ยนตามฐาน และเมือปฏิบตั ิกิจกรรม
แล้ว ผูก้ าํ กับประเมินผลลูกเสื อ ตามตารางต่อไปนี
รายการประเมินผล
1. บอกถึงกิจการและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. มีความรู ้เรื องสภาลูกเสื อแห่ งชาติ
3. มีความรู ้เรื องคณะกรรมการบริ หารงานลูกเสื อแห่งชาติ
4. มีความรู ้เรื องคณะกรรมการบริ หารงานลูกเสื อจังหวัดและอําเภอ
5. บอกโครงสร้างและการบริ หารงานของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
6. มีความสนใจและความตังใจในการเรี ยน
7. การเข้าร่ วมกิจกรรม การให้ความร่ วมมือ และความรับผิดชอบ
8. ความรวดเร็ วและถูกต้องในการทํางาน
4. ผู้กาํ กับเล่าเรืองสั น

(ผูร้ ับผิดชอบ……………………)

5. พิธีปิดประชุมกอง

(ผูร้ ับผิดชอบ……………………)

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

เวลา…………นาที

เวลา…………นาที

1. นัดหมาย หรื อมอบหมายงานให้ลูกเสื อเตรี ยมตัวในการเรี ยนกิจกรรมครังต่อไป
2. ตรวจเครื องแต่งกายของลูกเสื อ - เนตรนารี
3. ชักธงลง - เลิก
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หลักสู ตรกิจกรรมยุวกาชาด
หลักการ
๑. เป็ นกิจกรรมทีสร้างพืนฐานในการคิด ปฏิบตั ิตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรม และสิ ทธิ
มนุษยชน รวมทังทักษะในการจัดการ ทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาได้
๒. มีความเป็ นเอกภาพและความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็ นกิจกรรมทีมีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุน่ ทังนี
เพือความจําเป็ นและความสอดคล้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็ นไทย และความเป็ นพลเมืองดีของชาติ
๓. สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการทีแท้จริ งของสถานศึกษาและท้องถิน

คุณภาพของผู้เรียน
เมือผูเ้ รี ยนเสร็ จสิ นการเข้าร่ วมกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดแล้ว ผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้ ความ
เข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยม มีทกั ษะและปฏิบตั ิตนอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามจุดหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกิจกรรม
ยุวกาชาด

จุดหมาย
กิจกรรมยุวกาชาดเป็ นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ในระบบหน่วย
กลุ่ม หมู่ เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและเกิ ดทักษะเกี ยวกับการปฏิบตั ิตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุม้ ครอง
กฎหมายมนุ ษยธรรม สิ ทธิ มนุ ษยชน การช่วยเหลือการักษาสุ ขภาพและสมรรถภาพทีดี บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีอนั จะนําไปสู่ สันติภาพ ก่อให้เกิด
ความสุ ขในการอยูร่ ่ วมกันทุกแห่งหน จึงกําหนดจุดหมายกิจกรรมยุวกาชาด ดังนี
๑. มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด
๒. มีสุขภาพและสมรรถภาพทีดี สามารถนําความรู ้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ืน
๓. มีเมตตา กรุ ณา และมีไมตรี จิตต่อบุคคลทัวไป
๔. บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
๕. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
มีวินยั
ประหยัด
ซือสัตย์ สุ จริ ต
พึงตนเอง อุตสาหะ รักการทํางาน
อดทน อดกลัน
กตัญ ู กตเวที
กระตือรื อร้น ใฝ่ รู ้ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
เสี ยสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
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๑๐. มีความเป็ นประชาธิปไตย
๑๑. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๑๒. รักษาและส่ งเสริ มอนามัยของตนเองและผูอ้ ืน
๑๓. เป็ นมิตรกับคนทัวไป
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คําอธิบายรายวิชากิจกรรมยุวกาชาด
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3
กิจกรรมยุวกาชาดเป็ นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ในระบบหน่วย
กลุ่ม หมู่ เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและเกิดทักษะเกียวกับการปฏิบตั ิตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุม้ ครอง
กฎหมายมนุ ษยธรรม สิ ทธิ มนุ ษยชน การช่วยเหลือการักษาสุ ขภาพและสมรรถภาพทีดี บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีอนั จะนําไปสู่ สันติภาพ ก่อให้เกิด
ความสุ ขในการอยูร่ ่ วมกันทุกแห่งหน
ตัวชีวัด
ข้ อที 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 เป็ นพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธํารงไว้ซึงความเป็ นชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมันและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ข้ อที 2 ซือสั ตย์ สุจริต
2.1 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อตนเองทังกาย วาจา ใจ
2.2 ปฏิบตั ิตรงกับความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ืนทังกาย วาจา ใจ
ข้ อที 3 มีวนิ ัย
3.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ข้ อที 4 ใฝ่ เรียนรู้
4.1 ตังใจเพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรม
4.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทังภายในและนอกโรงเรี ยนด้วยการเลือกใช้สืออย่างเหมาะสม สรุ ป
เป็ นองค์ความรู ้และสามารถนําไปใช้ชีวิตประจําวันได้
ข้ อที 5 อยู่อย่ างพอเพียง
5.1 ดําเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ปรับตัวเพืออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ข้ อที 6 มุ่งมันในการทํางาน
6.1 ตังใจและรับผิดชอบในหน้าทีการงาน
6.2 ทํางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพือให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ข้ อที 7 รักความเป็ นไทย
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญ ูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อที 8 มีจิตสาธารณะ
8.1 ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่ วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
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โครงสร้ างกิจกรรมยุวกาชาด
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3
เรืองที
สาระการเรียนรู้
1
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
กาชาดสากล
1 ภารกิจของกาชาด
2 หลักการกาชาด
3 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2 กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
กาชาดไทย
1. กาชาดและยุวกาชาด
2. ภารกิจของสภากาชาดไทย
3. หน่วยงานของสภากาชาดไทย
4. ข้อบังคับสภากาชาดไทย
3 กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
ยุวกาชาด
1. คําปฏิญาณตน
2. ระเบียบปฏิบตั ิเกียวกับยุวกาชาด
3. ยุวกาชาดกับกิจกรรมของสภากาชาดไทย
4 กลุ่มกิจกรรมสุ ขภาพ
1. การเสริ มสร้างสุ ขภาพส่ วนบุคคลและส่ วนรวม
2. การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย ด้านการพัฒนา
ระบบหมุนเวียนโลหิ ตและการออกกําลังกาย
3. ปฐมพยาบาล

ช.ม.
2

หมายเหตุ

2

2

2
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เรืองที
สาระการเรียนรู้
5 กลุ่มกิจกรรมสั มพันธภาพและความเข้ าใจอันดี
1. ความสามัคคีและความพร้อมเพรี ยง
2. ความมีระเบียบวินยั และความอดทน
3. ความสง่างามและความคล่องแคล่วว่องไว
3.1 การฝึ กทักษะระเบียบแถว
3.2 การปฏิบตั ิตามคําสัง
3.3 การเดินสวนสนาม
6 บุคลิกภาพและมารยาทสั งคม
1. มารยาทและวัฒนธรรมไทย
2. การปรับตัว
3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
7 การสร้ างสั มพันธภาพและความเข้ าใจอันดี
1. การสร้างสัมพันธภาพ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
3. การทํางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
8 กลุ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
1. การบําเพ็ญประโยชน์
1.1 การให้บริ การผูอ้ ืน
1.2 การใช้โครงการบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม
2. การพัฒนาและกายเผยแพร่
2.1 ฝึ กทักษะในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
รวมจํานวนชัวโมง/ภาคเรียน
รวมจํานวนชัวโมง/ปี

ช.ม.
4

หมายเหตุ

2

2

4

20
40
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สาระกิจกรรมและการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
กําหนดสาระการจัดกิจกรรม เป็ นกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึงเป็ นพืนฐานสําคัญทีสมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรม กิจกรรม
หลักประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ
1. กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
2. กลุ่มกิจกรรมสุ ขภาพ
3. กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
4. กลุ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ประกอบด้วยสาระเกียวกับเรื อง
- กาชาดสากล
- สภากาชาดไทย
- ยุวกาชาด
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดนี เป็ นการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มให้สมาชิกยุวกาชาด มีความรู ้ ความเข้าใจ
ในหลัก การและอุ ด มการณ์ ของกาชาด มี ศรั ท ธาในการเข้าร่ ว มกิ จกรรมด้วยความเสี ยสละ เป็ นคนดี มี คุณ ธรรม ช่ ว ย
สร้างสรรค์สังคม เป็ นผูน้ าํ ในการเผยแพร่ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่างประเทศ ส่ งเสริ ม
สันติภาพ คุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ บทบาทชาย-หญิ ง เป็ นผูม้ ี ทกั ษะชี วิตในการจัดการกับปั ญหารอบ ๆ ตัว มีความ
พร้อมเพือการปรับตัวเรื องต่าง ๆ ในอนาคต
กลุ่มกิจกรรมสุ ขภาพ ประกอบด้วยสาระเกียวกับเรื อง
- สุ ขภาพ
- การป้ องกันชีวติ และสุ ขภาพ
กลุ่มกิจกรรมสุ ขภาพนี เป็ นการจัดกิ จกรรมให้สมาชิ กยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการป้ องกันชี วิตและ
สุ ขภาพ การเสริ มสร้างสมรรถภาพ มีความรู ้และทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และส่ งเสริ มอนามัยของผูอ้ ืน การ
ปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรี ยมตัวป้ องกันอุบตั ิภยั และภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทกั ษะในการป้ องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิด ชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื อและสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
กลุ่มกิจกรรมสั มพันธภาพและความเข้ าใจอันดี ประกอบด้วยสาระเกียวกับเรื อง
- ความสามัคคีและความพร้อมเพรี ยง
- ความมีระเบียบวินยั
- สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีนี เป็ นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จกั ตนเอง มีระเบียบ
วินยั มีบุคลิกภาพทีดี รู ้จกั ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ืน และสังคมได้ดี มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกบั บุคคล
ทัวไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีพืนฐานการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข มีการติดต่อพบปะแลกเปลียนความคิดเห็ นประสบการณ์ ของยุวกาชาดทีปฏิ บตั ิงานสร้างเสริ ม
สันติภาพ ซึงเป็ นพืนฐานของการทํางานในด้านอืน ๆ ต่อไป
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กลุ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยสาระเกียวกับเรื อง
- การบําเพ็ญประโยชน์ - การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
กลุ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นี เป็ นการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบตั ิตนเพือ
สนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และมรดกของ
ชาติ พร้อมทีจะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็ นผูท้ ีมีความเสี ยสละและบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
การจัดกิจกรรม
ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทัง 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละสาระมากน้อยแตกต่างกันได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิน สภาพการณ์ปัจจุบนั ความต้องการ และความสนใจของผูเ้ รี ยน รวมทังความพร้อมของ
สถานศึกษา ทังนีให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมทีเสริ มกิจกรรมหลัก ทังนี เพือสร้างทักษะความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะ ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเข้าร่ วมกิจกรรมและเมือผ่านเกณฑ์การให้เครื องหมาย ผูเ้ รี ยนจึงมีสิทธิ
ประดับ เครื องหมายกิ จ กรรมพิ เศษนัน ๆ สถานศึ ก ษาต้อ งกําหนดกิ จ กรรม เวลา จํานวนครั ง จํานวนคาบ ตามความ
เหมาะสมกับระดับของสมาชิกยุวกาชาด ปั จจุบนั กิจกรรมพิเศษ มีจาํ นวน 54 กิจกรรม สมาชิกยุวกาชาดสามารถเลือกเข้า
ร่ วมกิจกรรมพิเศษได้ดงั นี
1. กิจกรรมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2. กิจกรรมล่าม
3. กิจกรรมสิ ทธิเด็ก
4. กิจกรรมกฎหมายมนุษยธรรม
5. กิจกรรมนักคอมพิวเตอร์
6. กิจกรรมนักข่าว
7. กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์
8. กิจกรรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
9. กิจกรรมศิลปการวางภาพ
10. กิจกรรงานประดิษฐ์
11. กิจกรรมวิจิตรฝี มือ
12. กิจกรรมงานบ้าน
13. กิจกรรมงานผ้า
14. กิจกรรมการนวดเพือสุ ขภาพ
15. กิจกรรมนักโภชนาการ
16. กิจกรรมงานครัว
17. กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
18. กิจกรรมว่ายนํา 1
19. กิจกรรมว่ายนํา 2
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20. กิจกรรมว่ายนํา 3
21. กิจกรรมการช่วยคนตกนํา
22. กิจกรรมปลอดภัยวัยรุ่ น
23. กิจกรรมยุวกาชาดสี ขาว
24. กิจกรรมสมุนไพรไทย
25. กิจกรรมรู ้ทนั ป้ องกันเอดส์
26. กิจกรรมยุวกาชาดรักษ์สุขภาพ
27. กิจกรรมปฐมพยาบาล 1
28. กิจกรรมปฐมพยาบาล 2
29. กิจกรรมปฐมพยาบาล 3
30. กิจกรรมเคหพยาบาล
31. กิจกรรมการบริ หารจิต
32. กิจกรรมทักษะชีวิตครอบครัว
33. กิจกรรมมิตรสัมพันธ์
34. กิจกรรมนักสะสม
35. กิจกรรมนักถ่ายภาพ
36. กิจกรรมการบุกเบิก
37. กิจกรรมผจญภัย
38. กิจกรรมมารยาทสังคม
39. กิจกรรมการเดินทางไกล
40. กิจกรรมทักษะการเขียน
41. กิจกรรมทักษะการพูด
42. กิจกรรมการอยูค่ ่าย 1
43. กิจกรรมการอยูค่ ่าย 2
44. กิจกรรมงานช่าง
45. กิจกรรมงานไฟฟ้ า
46. กิจกรรมอารยธรรมไทย
47. กิจกรรมจักรยาน
48. กิจกรรมการเล่นเกม
49. กิจกรรมพีเลียงเด็ก
50. กิจกรรมยุวกาชาดจราจร
51. กิจกรรมมัคคุเทศก์
52. กิจกรรมนักสํารวจ
53. กิจกรรมนักบําเพ็ญประโยชน์ 54. กิจกรรมนักอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ งแวดล้อม
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รายละเอียดสาระกิจกรรมยุวกาชาด (กิจกรรมหลัก)
1. กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด (ยุวกาชาดระดับ 3 ม.1-ม.3)
1. กาชาดสากล
1.1 ภารกิจของกาชาด
1.2 หลักการกาชาด
1.3 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2. กาชาดไทย
2.1 กาชาดและยุวกาชาด
2.2 ภารกิจของสภากาชาดไทย
2.3 หน่วยงานของสภากาชาดไทย
2.4 ขัอบังคับสภากาชาดไทย
3. ยุวกาชาด
3.1 คําปฏิญาณตน
3.2 ระเบียบปฏิบตั ิเกียวกับยุวกาชาด
3.3 ยุวกาชาดกับกิจกรรมของสภากาชาดไทย

2. กลุ่มกิจกรรมสุ ขภาพ (ยุวกาชาดระดับ 3 ม.1-ม.3)
1. สุ ขภาพ
การเสริ มสร้างสุ ขภาพส่ วนบุคคลและส่ วนรวม
2. สมรรถภาพ
การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย ด้านการพัฒนาระบบหมุนเวียนโลหิ ตและการออกกําลังกาย
3. การป้ องกันชีวติ และสุ ขภาพ
ปฐมพยาบาล

3. กลุ่มกิจกรรมสั มพันธภาพและความเข้ าใจอันดี (ยุวกาชาดระดับ 3 ม.1-ม.3)
1. ความสามัคคีและความพร้ อมเพรียง
2. ความมีระเบียบวินัยและความอดทน
3. ความสง่ างามและความคล่องแคล่วว่ องไว
3.1 การฝึ กทักษะระเบียบแถว
3.2 การปฏิบตั ิตามคําสัง
3.3 การเดินสวนสนาม
3.4 การทําความเคารพ
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1. บุคลิกภาพและมารยาทสั งคม
4.1 มารยาทและวัฒนธรรมไทย
4.2 การปรับตัว
4.3 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. การสร้ างสั มพันธภาพและความเข้ าใจอันดี
5.1 การสร้างสัมพันธภาพ
5.2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
5.3 การทํางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน

4. กลุ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ยุวกาชาดระดับ 3 ม.1-ม.3)
1. การบําเพ็ญประโยชน์
1.1 การให้บริ การผูอ้ ืน
1.2 การใช้โครงการบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. การพัฒนาและกายเผยแพร่
2.1 ฝึ กทักษะในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

แนวการวัดและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมยุวกาชาดเป็ นกิจกรรมนักเรี ยนทีเน้นให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดทักษะในการคิดและการปฏิบตั ิ สามารถนํา
ศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รู ้ว่าตนเองมีความสามารถในด้านใด แล้วพัฒนา
ความสามารถนันอย่างต่ อเนื องและเต็ม ศัก ยภาพ ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นพลเมื องดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมทีเปลียนแปลง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
ดังนัน ในการจัดกิ จกรรมยุวกาชาดจึงควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน
ของสมาชิกยุวกาชาด โดยเฉพาะเป็ นรายบุคคล และต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด เป็ นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของสมาชิกยุวกาชาดเพือให้บรรลุจุดหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกิจกรรมยุวกาชาด โดยใช้ หลักการประเมินที
สอดคล้ องกับหมวด 4 มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศั กราช 2542 ทีระบุไว้ว่า ให้สถานศึกษา
จัดการประเมิน ( Evaluation) ผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของสมาชิ กยุวกาชาดในด้านความประพฤติ การสังเกต
พฤติ ก รรมการเรี ย น การเข้าร่ ว มกิ จ กรรม และจากผลการทดสอบด้านความรู ้ ค วามเข้าใจ ที ให้ ก ระทําควบคู่ ไ ปใน
กระบวนการเรี ย นกานสอน/การจัด กิ จ กรรม ดังนั น การประเมิ น ผลผูเ้ รี ย นตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 จึงเป็ นการประเมินเพือนําผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละคนให้บรรลุถึงความรู ้ ความสามารถ ตามมาตรฐาน
การเรี ย นรู ้ ข องหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาที สถานศึ ก ษากําหนดไว้ โดยประเมิ น ผลจากการปฏิ บ ัติ แ ละระดับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนในสถานการณ์ต่าง ๆ สังเกตจากการแสดงออก การลงมือปฏิบตั ิจริ ง และการเกิดองค์ความรู ้ที
นํามาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทังนีเพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน
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1. การประเมินกิจกรรมยุวกาชาดปลายภาค
1.1 ครู ผจู ้ ดั กิจกรรมดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูเ้ รี ยนว่าบรรลุตามจุดประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรมหรื อไม่โดยประเมินจากพฤติกรรมในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมและผลของการปฏิบตั ิกิจกรรมและผลของการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยวิธีการทีหลากหลายตามสภาพจริง ทังนีอาจให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเอง ผูป้ กครองหรื อเพือนผูเ้ รี ยนร่ วม
ประเมินด้วยก็ได้
1.2 ครู ผจู ้ ดั กิจกรรมตรวจสอบการใช้เวลาเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนดไว้หรื อไม่ ซึงไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทังหมด
1.3 ประเมินคุณภาพของผลงานทีนักเรี ยนนํามาแสดงในวันแสดงผลงานหรื อนิทรรศการประจําปี ฯลฯ เพือยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ เป็ นต้น
1.4 ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินในข้อ 1.1 และ 1.2 ก่อน จึงให้ครู ผสู ้ อนจัดส่ งผลการประเมินทีได้ไปยัง
หัวหน้าหมวดกิจกรรมหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย เพือส่ งผลการประเมินบันทึกไว้ในระเบียบแสดงผลการเรี ยนต่อไป กรณี
ผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นกิจกรรมให้ครู ผสู ้ อนทําการซ่อมเสริ มหรื อให้หวั หน้าหมวดกิจกรรมร่ วมกับครู ผสู ้ อนดําเนินการซ่อมเสริ ม
ต่อไป
2. การประเมินเพือตัดสิ นผลการเข้ าร่ วมกิจกรรม
การตัดสิ นผลการเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นเงือนไขหนึงทีผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด จึงจะได้รับการตัดสิ นให้ผา่ นหลักสูตร ซึงมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
2.1 ครู ผจู ้ ดั กิจกรรมของสถานศึกษาและผูเ้ กียวข้องจะดําเนินการประเมินผูเ้ รี ยนตามจุดประสงค์ของกิจกรรม
อย่างต่อเนือง ตลอดช่วงเวลาของการเข้าร่ วมกิจกรรม โดยการรวบรวมจากบันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม และผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมจากผูท้ ีเกียวข้อง รวมทังเวลาทีผูเ้ รี ยนใช้ในการเข้าร่ วมกิจกรรม จนกระทังสิ นสุ ดกิจกรรมนัน ๆ แล้วจึงนํามา
รวมกันพิจารณาตัดสิ น
2.2 การตัดสิ นการเข้าร่ วมกิจกรรม ให้พิจารณาจากผลการประเมินตามจุดประสงค์ทีสําคัญของแต่ละกิจกรรมกับ
จํานวนเวลาทีเข้าร่ วมกิจกรรม ทังนีสถานศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนดเกณฑ์ในการตัดสิ น
2.3 การให้ระดับผลการตัดสิ นการเข้าร่ วมกิจกรรมให้ครู ผสู ้ อนกิจกรรมและผูเ้ กียวข้องร่ วมกันกําหนด โดยให้ระดับ
ผลการประเมินเป็ น ผ่ าน และ ไม่ ผ่าน เช่น คิดเกณฑ์ ผ่ าน ถ้าผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลากิจกรรม
ทังหมด
ในกรณี ผเู ้ รี ยน ไม่ ผ่าน การเข้าร่ วมกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเข้ารับการซ่อมเสริ ม หรื อตามทีสถานศึกษากําหนดไว้

การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด มี 2 ส่ วน
1. การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมหลัก เป็ นการวัดและประเมินผลเพือให้สมาชิกยุวกาชาดจบหลักสูตร โดย
การเข้าร่ วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด การประเมินอาจแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที 1 ประเมินก่อนจัดกิจกรรม เพือทราบคุณลักษณะและลักษณะนิสยั พืนฐานของสมาชิกยุวกาชาดแต่ละ
คน
ระยะที 2 ประเมินระหว่างกิจกรรม เพือประเมินคุณภาพของคุณลักษณะ ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมทีสมาชิก
ยุวกาชาดแสดงออกเป็ นประจําและต่อเนือง ทังนีเพือปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมให้พงึ ประสงค์ยงขึ
ิ น
ระยะที 3 ประเมินหลังการจัดกิจกรรม เพือทราบผลการพัฒนาพฤติกรรมของสมาชิกยุวกาชาด
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ทังนี โดยทําการประเมินตามจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรม
2. การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพิเศษ เป็ นการวัดและประเมินผลความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถใน
กิจกรรมพิเศษนัน ๆ เมือสมาชิกยุวกาชาดสามารถสอบผ่านเกณฑ์ทีกําหนดแล้วจึงมีสิทธิประดับเครื องหมายกิจกรรมพิเศษ
นันได้

เกณฑ์ การผ่ านกิจกรรม
กิจกรรมหลัก เกณฑ์การผ่านกิจกรรมหลัก มี 2 ข้อ คือ
1. เข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 80 % หรื อตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
2. ผ่านจุดประสงค์ทีสําคัญของแต่ละกิจกรรม
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(ตัวอย่ าง) แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
แผนการจัดกิจกรรมที 1
ยุวกาชาดระดับ 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
เรือง หน่ วยงานของสภากาชาดไทย
สาระสํ าคัญ
สภากาชาดไทยเป็ นองค์กรการกุศล มีความเป็ นอิสระ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(ICRC) ถือหลักการดําเนินงานตามหลักการกาชาดและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผปู ้ ระสบภัย ผูท้ ุกข์ยาก เจ็บป่ วย ฯลฯ โดยไม่
เลือกชนชัน เชือชาติ ศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง ปั จจุบนั สภากาชาดไทยแบ่งหน่ วยงานดําเนิ นการทังสิ น 13
หน่วยงาน
จุดประสงค์ การจัดกิจกรรม เพือให้สมาชิกยุวกาชาด
1. มีความรู ้ และอธิบายงานของสภากาชาดไทยได้
2. ปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องร่ วมกับสภากาชาดไทยได้
3. มีพืนฐานการทํางานและมีผลงานต่อเนืองกับสภากาชาดไทย
กิจกรรมเสนอแนะ
1. พิธีเปิ ดกิจกรรมยุวกาชาด
2. กิจกรรมประสบการณ์จริ ง
3. กิจกรรมช่วยงานสภากาชาดไทย
4. กิจกรรม “มารู ้จกั สภากาชาดไทยกัน”
5. กิจกรรมบทบาทสมมติ
6. กิจกรรมเพลง
7. ผูส้ อนสรุ ป
8. พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด
สื อการจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้
1. สถานทีและอุปกรณ์พิธีเปิ ด-ปิ ดกิจกรรมยุวกาชาด
2. แผนภูมิ “หลักการกาชาด”
3. แผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงานของสภากาชาดไทย
4. ซีดเพลง “หลักการกาชาด” “กําเนินกาชาดไทย” ฯลฯ
5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื อง “สภากาชาดไทย”
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6. อุปกรณ์ทีเกียวข้องในแต่ละกิจกรรม
7. สภากาชาดไทยและหน่วยงานทีเกียวข้อง
การวัดและประเมินผล
จากผลงานและพฤติกรรมการทํางานกลุ่มและรายบุคคล
หลักสู ตรกิจกรรมชุ มนุม ชมรม
หลักการ
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการทีสําคัญดังนี
1.เป็ นกิจกรรมทีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผูเ้ รี ยนตามความสมัครใจ
2.เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนร่ วมกันทํางานเป็ นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา และช่วยกันแก้ปัญหา
3.เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
4.เป็ นกิจกรรมทีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน รวมทังบริ บทของสถานศึกษา
และท้องถิน
โรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคมได้จดั ทําหลักสูตรชุมนุม /ชมรมดังนี
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชือชุมนุม
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ชุมนุมฟุตบอล
ชุมนุมการบริ การ
ชุมนุมมรรยาทไทย
ชุมนุมแทงหยวก
ชุมนุมกีฏวิทยา
ชุมนุมคณิ ตศาสตร์
ชุมนุมแนะแนวสัมพันธ์
ชุมนุมภาษาไทย
ชุมนุมห้องสมุด
ชุมนุมยุวเกษตรกร
ชุมนุมอุปนิสยั
ชุมนุมสิ งประดิษฐ์
ชุมนุมคหกรรม
ชุมนุมออกแบบ
ชุมนุมพฤกษศาสตร์
ชุมนุมดนตรี
ชุมนุมนักวิจยั รุ่ นเยาว์

ครู ทีปรึ กษาชุมนุม
นายอุดม ประสาร
นายเฉลียว บุษบงก์
นายอุดม ยุพนิ
นางสาวอลิษา นามวงษ์
นายประเสริ ฐ สายลุน
นางสาวประนอง โพธิวฒั น์
นางดาวเรื อง สี หะวงษ์
นางเรณู สี หะวงษ์
นางระพีพรรณ พรมสาร
นางบุญเลิศ สายลุน
นายทองสา อังคะสี
นางอัมพร สี หะวงษ์
นางจันทร์อรุ ณ พนาลัย
นางชุดาภา เงาศรี
นายสายันต์ ดวงเนตร
นางศิริจนั ทร์ แก้วแดง
ว่าที ร.ต.สุ วิช บุษบงก์
นายผจญภัย เครื องจําปา

หมายเหตุ
25 คน
47 คน
30 คน
24 คน
20 คน
40 คน
25 คน
30 คน
30 คน
20 คน
30 คน
20 คน
25 คน
25 คน
40 คน
30 คน
25 คน
20 คน
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชือชุมนุม
ชุมนุมBrain English

ชุมนุมปั กษีวิทยา
ชุมนุมภาษาพาสนุก
ชุมนุมดาราศาสตร์
ชุมนุมเป่ าแก้ว
ชุมนุมภาษาอังกฤษม.ต้น
ชุมนุมภาษาอังกฤษ
ชุมนุมกระเป๋ าผ้า
ชุมนุมบรรณสิ กขา
ชุมนุมศีลป์ พาสนุก
ชุมนุมสุ ขศึกษาพลศึกษา
ชุมนุมเปตอง
ชุมนุมCrossword Game

ชุมนุมภาษาพาเพลิน
ชุมนุมRobote Science
ชุมนุมนักคิดวิทย์นอ้ ย
ชุมนุมสหกรณ์ม.ปลาย
ชุมนุมเลียงกบ
ชุมนุมสหกรณ์ม.ต้น
ชุมนุมพลังงานธรรมชาติ
ชุมนุมหนังสื อทํามือ
ชุมนุมนันทนาการ
ชุมนุมรี ไซเคิล
ชุมนุมไม้ดอกไม้ประดับ
ชุมนุมEnglish On Tour

ชุมนุมภาษาญีปุ่ น
ชุมนุมดุริยางค์
ชุมนุมภาษาจีน
ชุมนุมเครื องบินบังคับ
ชุมนุมตาวิเศษ
ชุมนุมมารยาทไทยม.ต้น
ชุมนุมหมากฮอส
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ครู ทีปรึ กษาชุมนุม
นางเด่นฟ้ า แก้วภักดี
นางดวงกาญจน์ เครื องจําปา
นางวัชราภรณ์ อ่อนสนิท
นางสาวอรทัย วรรณวัฒน์
นายนิยม เหล่าโคตร
นางธัญนน สุ มาลี
นางอภิวรรณ แพสุ พฒั น์
นางสาวนิภาพร จันทภัคดิ
นายนริ นทร์ แข็งขันธ์
นางณฐพร ทัพวงศ์
นายปิ ยะ อามาตร
นายสํารอง ปั กปิ น
นางรุ่ งนภา สี หะวงษ์
นางทิพวรรณ บริ สยั
นายกิตติ สุ นทรกุลภัทร
นางสาวสุ พิชฌาย์ สี หะวงษ์
นางดาวเรื อง ยุพิน
นายสายันต์ ดวงเนตร
นางสาวแจ่มจันทร์ พลบําเรอ
นางสาวอินทร์ สี หะวงษ์
นางจันทร์เพ็ญ ทันพรม
นางสาวธนาวรรณ สานุสนั ต์
นางสาวจตุพร แก้วพวง
นางสาวอรดี ปั ชชาบุตร
นางสาวสุ รียพ์ ร บุษบงษ์
นางรุ่ งนภา สี หะวงษ์
นายปรเมศร์ บุบผาวัลย์
นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์
นายประมูล นามวิชา
นางสาวอรทัย สุ ราวุธ
นางสาวอรทัย วราวุธ
นายรุ จิภาส ดวงสูงเนิน

หมายเหตุ
30 คน
25 คน
25 คน
40 คน
30 คน
10 คน
30 คน
25 คน
25 คน
30 คน
45 คน
30 คน
20 คน
20 คน
30 คน
15 คน
30 คน
40 คน
30 คน
35 คน
20 คน
30 คน
35 คน
20 คน
20 คน
40 คน
30 คน
30 คน
10 คน
20คน
20 คน
20 คน
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การวัดผลและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็ นกิจกรรมทีสถานศึกษาต้องจัดให้ผเู ้ รี ยน ทุกระดับชัน เพือส่ งเสริ ม
พัฒนาความสามารถของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของมนุษย์
ด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม แบ่งเป็ น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว , กิจกรรมนักเรี ยน ( กิจกรรม
ลูกเสื อ, ยุวกาชาด บําเพ็ญประโยชน์ และ กิจกรรมชุมนุม / ชมรม ) และ กิจกรรมเพือสังคม และสาธารณประโยชน์
กิจกรรมแนะแนว
เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
กิจกรรมนักเรียน
เป็ นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาความระเบียบวินยั ความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามทีดี ความรับผิดชอบ การทํางานร่ วมกัน
การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล และการช่วยเหลือแบ่งปัน เอืออาทรและสมานฉันท์ กิจกรรม
นักเรี ยนประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสื อ, ยุวกาชาด บําเพ็ญประโยชน์ และ กิจกรรมชุมนุม / ชมรม
กิจกรรมเพือสั งคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ ประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ในลักษณะ
อาสาสมัคร เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทําประโยชน์ต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคม เวลาเรี ยนสําหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เฉลียภาคเรี ยนละ 15 ชัวโมง
รู ปแบบและวิธีการพัฒนาและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ผูส้ อน ร่ วมกันพัฒนาและประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริ ง และเปิ ดโอกาสให้ชุมชน
ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุมชน ร่ วมประเมินด้วย กรณี ทีนักเรี ยนบางคนไม่ผา่ นการประเมิน ให้ครู ร่วมกับชุมชน
ดําเนินการพัฒนา จนกระทังทังสองฝ่ ายมีความเห็นตรงกันว่า นักเรี ยนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วจึงให้ผา่ นการประเมิน
2. ครู ประจําชันและหรื อครู ประจําวิชาร่ วมกันสรุ ปผลการประเมิน นําเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพืออนุมตั ิ
เกณฑ์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทังเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม การปฏิบตั ิกิจกรรม
และผลงานของผูเ้ รี ยน ให้ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นผ่าน และไม่ผา่ น ดังนี
ผ่ าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
ปฏิบตั ิกิจกรรม ผลงานของผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ
ไม่ ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ 80
ไม่ปฏิบตั ิกิจกรรม ผูเ้ รี ยนไม่มีผลงาน
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เกณฑ์ การตัดสิ นผลการประเมินรายปี
ผ่ าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญทัง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
ไม่ ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีการประเมินระดับ “ไม่ผา่ น” ในกิจกรรมสําคัญ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง
จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
เกณฑ์ การตัดสิ นผลการประเมินเพือจบระดับการศึกษา
ผ่ าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีการประเมินระดับ “ผ่าน” ในระดับชัน
ไม่ ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีการประเมินระดับ “ไม่ผา่ น” บางระดับชัน
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าร การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้องิ มาตรฐาน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. (อัดสําเนา).
_________. ร่ าง นิยาม ตัวชีวัด พฤติกรรมบ่ งชีและเกณฑ์ การให้ คะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. (อัดสําเนา).
_________. แนวทางการจัดทําโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. (อัดสําเนา).
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คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
ทีปรึกษา
1. นายเยียม
2. นายสถิตย์
3. นายศรไชย
4. นางสาวนิตยาพร
5. นายถนอม
6. นายเฉลียว
7. นายอุดม
8. นายอุดม
9.นายผจญภัย
10.นางวัชราภรณ์

ธรรมบุตร
เสาเวียง
เพชรสิ ทธิ
อํานวย
แก้วแดง
บุษบงก์
ยุพิน
ประสาร
เครื องจําปา
อ่อนสนิท

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาวิชาการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนานักเรี ยน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ การและสวัสดิการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายชุมชนสัมพันธ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนโยบายแผนงาน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนบริ หารทัวไป

คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสู ตรพัฒนาผู้เรียน
1.1 นางสาวนิตยาพร อํานวย รองผูอ้ าํ นวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 นางพวงเพชร โพธิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
รองประธานกรรมการ
1.3นายรุ่ งนิรัตน์ ศรี นาม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิ ต
กรรมการ
1.4นายสวรรค์ ศรี ประใหม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ
1.5นายสายันต์ ดวงเนตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
1.6นางอัมพร สี หะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุ ขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
1.7ว่าทีร้อยตรี สุวิช บุษบงก์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
1.8นายอาคม กองธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงาน ฯ
กรรมการ
1.9นางทิพวรรณ บริ สยั
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
1.10นางเรณู สี หะวงษ์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
กรรมการ
1.11 นายนิยม เหล่าโคตร
หัวหน้างานวัดผล
กรรมการและเลขานุการ
1.12.นางสาวพรนภาพรรณ สี หะวงษ์ เจ้าหน้าทีหลักสู ตรฯ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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