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กิจกรรมพัฒนาผู-เรียน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู.เรียนมีหลักการสำคัญ ดังน้ี 

 1. มีเป+าหมายของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน เป<นรูปธรรม และครอบคลุมผูFเรียน ทุกคน  

 2. เป<นกิจกรรมท่ีผูFเรียนไดFพัฒนาตนเองอยKางรอบดFานเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ  ค ว า ม ถ นั ด 

ความตFองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ  

 3. เป<นกิจกรรมท่ีปลูกฝUงและสKงเสริมจิตสานึกในการบำเพ็ญตนใหFเป<นประโยชนZตKอสังคมในลักษณะ

ตKางๆ ท่ีสอดคลFองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยKางตKอเน่ืองและสม่ำเสมอ  

 4. เป<นกิจกรรมท่ียึดหลักการมีสKวนรKวม โดยเป_ดโอกาสใหFครู พKอแมK ผูFปกครอง ผูFนำชุมชน ปราชญZ

ชาวบFาน องคZกร และหนKวยงานอ่ืน มีสKวนรKวมในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนมุKงสKงเสริมและ

พัฒนาใหFผูFเรียนใชFความรูF ทักษะ และประสบการณZจากการเรียนรูFไปพัฒนาตนเองใหFเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 

ประการ ไดFแกK ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกFปUญหา 

ความสามารถ ในการใชFทักษะชีวิต และความสามารถในการใชFเทคโนโลยี อันจะนำไปสูKคุณลักษณะอันพึง

ประสงคZ 8  ประการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ไดFแกK รักชาติ 

ศาสนZ กษัตริยZ ซ่ือสัตยZสุจริต มีวินัย ใฝeเรียนรูF อยูKอยKางพอเพียง มุKงม่ันในการทำงาน รักความเป<นไทย  และมี

จิตสาธารณะ  

โรงเรียนเทศบาลบ.านสามเหล่ียม จัดให.ผู.เรียนทุกคนเข.ารCวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังน้ี  

 1. ใหFผูFเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  

 2. ใหFผูFเรียนไดFปฏิบัติกิจกรรมผKานประสบการณZท่ีหลากหลาย ฝgกการทำงาน ท่ีสอดคลFองกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะทFอนความรูF ทักษะ และประสบการณZของผูFเรียน  

 3. จัดกิจกรรมอยKางสมดุลท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชนZ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุKม ท้ังใน และนอกสถานศึกษาอยKาง

สม่ำเสมอและตKอเน่ือง  

 4. จัดกิจกรรมใหFผูFเรียนเป<นผูFดำเนินการ โดยการศึกษาและใชFขFอมูลประกอบ การวางแผนอยKาง เป< น

ระบบ เนFนการคิดวิเคราะหZและใชFความคิดสรFางสรรคZในการดำเนินกิจกรรม  

 5. ใชFกระบวนการมีสKวนรKวมและการเรียนรูFแบบรKวมมือมากกวKาเนFนการแขKงขัน บนพ้ืนฐานการปฏิบัติ

ตามวิถีประชาธิปไตย  

 6. จัดใหFมีการแลกเปล่ียนเรียนรูFและเผยแพรKกิจกรรม  
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ขอบขCายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน  

โรงเรียนเทศบาลบFานสามเหล่ียม จัดกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนดังน้ี คือ  วิชาแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูF และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูFเรียนไดFหลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบขKายดังน้ี  

 1. เป<นกิจกรรมท่ีสKงเสริมการเรียนรูF 8 กลุKมสาระการเรียนรูFใหFกวFางขวางลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ในลักษณะเป<น

กระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหวKางกิจกรรมแนะ

แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ  

 2. เป<นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตFองการของผูFเรียนตามความแตกตKาง

ระหวKางบุคคล เนFนการใหFผูFเรียนเห็นคุณคKาของวิชาความรูF อาชีพ และการดำเนินชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็น

แนวทางในการศึกษาตKอและการประกอบอาชีพ  

 3. เป<นกิจกรรมท่ีปลูกฝUงและสKงเสริมจิตสำนึกการบำเพ็ญประโยชนZตKอสังคมในลักษณะตKางๆ 

สนับสนุนคKานิยมท่ีดีงามและเสริมสรFางคุณลักษณะอันพึงประสงคZ  

 4. เป<นกิจกรรมท่ีฝgกการทำงานและการใหFบริการดFานตKางๆ ท้ังท่ีเป<นประโยชนZ ตKอตนเองและตKอ

สKวนรวม เพ่ือเสริมสรFางความมีน้ำใจ ความเอ้ืออาทร ความเป<นพลเมืองดี และความรับผิดชอบตKอตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 

  

โครงสร.างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน  

 ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ไดFกำหนดโครงสรFาง

เวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนในช้ันประถมศึกษาปiท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 6 ปiละ 120  ช่ัวโมง เป<น

เวลาสำหรับปฏิบัติวิชาแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ สำหรับ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ โดยจัดเวลาใหFผูFเรียนไดFปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี ระดับช้ันประถมศึกษา

ปiท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 6 จำนวน 120 ช่ัวโมง  

 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

หลักการ 

 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ ดังน้ี  

 1. มีศาสนาเป<นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตKอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดFวย

ความจริงใจ  
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 2. จงรักภักดีตKอพระมหากษัตริยZและประเทศชาติของตน พรFอมดFวยการสKงเสริม และสนับสนุนสันติ

สุขและสันติภาพ ความเขFาใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน และความรKวมมือซ่ึงกันและกัน ต้ังแตKละระดับทFองถ่ิน 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 3. เขFารKวมพัฒนาสังคม ยอมรับ และใหFความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของผูFอ่ืน และเพ่ือนมนุษยZทุก

คน รวมท้ังธรรมชาติและสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก  

 4. มีความรับผิดชอบตKอการพัฒนาตนเองอยKางตKอเน่ือง  

 5. ลูกเสือทุกคนตFองยึดม่ันในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 8 ไดFกำหนดวัตถุประสงคZของการฝgกอบรม ลูกเสือเพ่ือ

พัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปUญญา จิตใจ และศีลธรรมใหFเป<นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ                    

และชKวยสรFางสรรคZสังคม ใหFเกิดความสามัคคี และมีความเจริญกFาวหนFา ท้ังน้ีเพ่ือความสงบสุข และความ

ม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตKอไปน้ี  

 1. ใหFมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟUง และพ่ึงตนเอง  

 2. ใหFมีความซ่ือสัตยZสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูFอ่ืน  

 3. ใหFรูFจักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชนZ  

 4. ใหFรูFจักทำการฝiมือและฝgกฝนการทำกิจกรรมตKางๆ ตามความเหมาะสม  

 5. ใหFรูFจักรักษาและสKงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคง ของประเทศชาติ  

 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป<นกิจกรรมท่ีมุKงปลูกฝUงระเบียบวินัยและกฎเกณฑZ เพ่ือการอยูKรKวมกัน ใหF

รูFจักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชนZแกKสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ใหFเป<นไปตามขFอบังคับของสำนักงานลูกเสือแหKงชาติ รวมท้ังใหFสอดคลFองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดหลักสูตรเป<น 2  ประเภท ดังน้ี 

 1. ลูกเสือสำรองช้ันประถมศึกษาปiท่ี 1-3 

 2. ลูกเสือสามัญช้ันประถมศึกษาปiท่ี 4-6 

 3. ลูกเสือสามัญรุKนใหญKช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 1-3 

 4. เนตรนารี 

 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซ่ึงมี

องคZประกอบ 7 ประการ คือ 
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 1. คำปฏิญาณ กฎ ถือเป<นหลักเกณฑZท่ีลูกเสือทุกคนใหFคำม่ันสัญญา วKาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

กฎของลูกเสือมีไวFใหFลูกเสือเป<นหลักในการปฏิบัติ ไมKไดF "หFาม" ทำหรือ "บังคับ" ใหFทำ แตKถFา "ทำ" ก็จะทำใหF

เกิดผลดีแกKตัวเอง เป<นคนดี ไดFรับการยกยKองวKาเป<นผูFมีเกียรติเช่ือถือไดF ฯลฯ 

 2. เรียนรูFจากการกระทำ เป<นการพัฒนาสKวนบุคคล ความสำเร็จหรือไมKสำเร็จ ของผลงานอยูKท่ีการ

กระทำของตนเอง ทาใหFมีความรูFท่ีชัดเจน และสามารถแกFปUญหาตKางๆ ดFวยตัวเองไดF และทFาทายความสามารถ

ของตนเอง 

 3. ระบบหมูK เป<นรากฐานอันแทFจริงของการลูกเสือ เป<นพ้ืนฐานในการอยูKรKวมกัน การยอมรับซ่ึงกัน

และกัน การแบKงหนFาความรับผิดชอบ การชKวยเหลือซ่ึงกันและกันซ่ึงเป<นการเรียนรูF การใชFประชาธิปไตย

เบ้ืองตFน 

 4. การใชFสัญลักษณZรKวมกัน ฝgกใหFมีความเป<นหน่ึงเดียวในการเป<นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี ดFวยการใชF

สัญลักษณZรKวมกัน ไดFแกK เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจนZ    คำขวัญ 

ธง เป<นตFน วิธีการน้ีจะชKวยใหFผูFเรียนตระหนักและภาคภูมิใจ ในการเป<นสมาชิกขององคZการลูกเสือแหKงโลก ซ่ึง

มีสมาชิกอยูKท่ัวโลกและเป<นองคZกรท่ีมีจานวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

 5. การศึกษาธรรมชาติ คือ ส่ิงสำคัญอันดับหน่ึงในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติ อันโปรKงใสตามชนบท ปeา

เขา ปeาละเมาะ และพุKมไมF เป<นท่ีปรารถนาอยKางย่ิงในการไปทำกิจกรรม กับธรรมชาติ การปiนเขา ต้ังคKายพัก

แรมในสุดสัปดาหZหรือตามวาระของการอยูKคKายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป<นท่ีเสนKหาแกKเด็กทุกคน ถFาขาดส่ิงน้ี

แลFว ก็ไมKเรียกวKาใชFชีวิตแบบลูกเสือ 

 6. ความกFาวหนFาในการเขFารKวมกิจกรรม กิจกรรมตKางๆ ท่ีจัดใหFเด็กทำตFองใหFมีความกFาวหนFาและ

ดึงดูดใจ สรFางใหFเกิดความกระตือรือรFน อยากท่ีจะทำและวัตถุประสงคZในการจัดแตKละอยKางใหFสัมพันธZกับความ

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลKนท่ีสนุกสนาน การแขKงขันกันก็เป<นส่ิงดึงดูดใจและเป<นการจูงใจท่ีดี 

 7. การสนับสนุน โดยใหFผูFใหญKเป<นผูFท่ีช้ีแนะหนทางท่ีถูกตFองใหFแกKเด็กเพ่ือใหFเขาเกิดความม่ันใจในการ

ท่ีจะตัดสินใจกระทำส่ิงใดลงไปท้ังคูKมีความตFองการซ่ึงกันและกันเด็กก็ตFองการใหFผูFใหญKชKวยช้ีนำผูFใหญKเองก็

ตFองการนำพาใหFไปสูKหนทางท่ีดี ใหFไดFรับการพัฒนาอยKางถูกตFองและดีท่ีสุด จึงเป<นการรKวมมือกันท้ังสองฝeาย

เวลาในการเขFารKวมกิจกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรในแตKละระดับช้ัน เพ่ือรับ

เคร่ืองหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี แตKละประเภท อาจใชFในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ไดF 

 2. การจัดกิจกรรม 

 2.1  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดใหFมีการเป_ดประชุมกองทุกคร้ัง เพ่ือเป<น

การฝgกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

  2.1.1  พิธีเป_ด (ชักธงข้ึน สวดมนตZ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
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  2.1.2  เกมหรือเพลง 

  2.1.3   เรียนตามหลักสูตร 

  2.1.4   การเลKาเร่ืองส้ันท่ีเป<นประโยชนZ 

  2.1.5   พิธีป_ด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 

 2.2 กิจกรรมการอยูKคKายพักแรม 

   การเดินทางไกลและอยูKคKายพักแรม มีวัตถุประสงคZเพ่ือฝgกใหFลูกเสือ มีความอดทน อยูKในระเบียบ

วินัย รูFจักชKวยตัวเอง รูFจักอยูKและทำงานรKวมกับผูFอ่ืน ตลอดจน เรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม ผูFบังคับบัญชาลูกเสือ

จาเป<นตFองวางแผนนาลูกเสือไปเดินทางไกล และอยูKคKายพักแรมไวFใหFพรFอมกKอนและเน่ินๆ ดังน้ันบทบาท

ผูFบังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีหนFาท่ีรับผิดชอบตKอลูกเสือ ตKองาน การอยูKคKายพักแรม และตามหนFาท่ีของตนเองจึงจา

เป<นตFองหาโอกาสใหFลูกเสือ ของตนไดFมีโอกาสในการอยูKคKายพักแรมเสมอใหFผูFกำกับลูกเสือนาลูกเสือไปฝgกเดิน

ทางไกล และอยูKคKายพักแรมปiหน่ึง ไมKนFอยกวKา 1 คร้ัง คร้ังหน่ึงใหFอยูKคKายพักแรมอยKางนFอย 1 คืน 

 2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เชKน พิธีเขFาประจำกอง พิธีทบทวนคำ

ปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเคร่ืองหมายตKางๆ เป<นตFน เพ่ือใหFลูกเสือมีความภาคภูมิใจ

และเห็นคุณคKาในการเป<นลูกเสือ 

 2.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนZ สถานศึกษาควรสKงเสริมการจัดกิจกรรมใหFลูกเสือ ไดFบำเพ็ญประโยชนZ

ตามอุดมการณZของลูกเสือ 

 3. ผูFบังคับบัญชาลูกเสือผKานการฝgกอบรมวิชาผูFกำกับลูกเสือข้ันความรูFเบ้ืองตFน ในแตKละประเภท 

 4. จัดต้ังกลุKมหรือกองลูกเสือตามขFอบังคับคณะลูกเสือแหKงชาติ 

 

 การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เป<นกระบวนการทดสอบความสามารถ และพัฒนาการดFานตKางๆ ของ

ผูFเรียนลูกเสือ เนตรนารี ซ่ึงนอกจากพิจารณาความรูFตามทฤษฎีแลFวตFองพิจารณาดFานความประพฤติ 

พฤติกรรมการเขFารKวมกิจกรรมท่ีเนFนทักษะและการปฏิบัติตKางๆ ดFวยวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและการ

ประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงแบKงการประเมินผลออกเป<น 2 สKวน คือ 

 1. กิจกรรมบังคับ 

เป<นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือใหFผูFเรียนผKานเกณฑZการตัดสิน เล่ือนช้ันหรือจบหลักสูตร โดย

การเขFารKวมกิจกรรมและผKานการประเมินตามเกณฑZท่ีสถานศึกษากำหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปi 

โดยวิธีการสังเกตการเขFารKวมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกำหนดผลการ

ประเมินเป<น “ผKาน” และ “ไมKผKาน” 
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 ผKาน  หมายถึง ผูFเรียนมีเวลาเขFารKวมกิจกรรมครบตามเกณฑZ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะตามเกณฑZ 

 ไมKผKาน  หมายถึง ผูFเรียนมีเวลาเขFารKวมกิจกรรมไมKครบตามเกณฑZ ไมKผKานการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี

ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไมKเป<นไปตามเกณฑZ 

 2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแตKละวิชา ใชFวิธีการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑZในขFอบังคับคณะลูกเสือแหKงชาติ 

 

กิจกรรมชุมนุม 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป<นกิจกรรมท่ีผูFเรียนรวมกลุKมกันจัดข้ึนตามความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูFเรียน เพ่ือเติมเต็มความรูF ความชำนาญ ประสบการณZ ทักษะ เจตคติเพ่ือพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

 ชุมนุม หมายถึง กลุKมคนกลุKมหน่ึง ท่ีมีความสนใจในส่ิงๆ เดียวกัน จึงรวมกลุKมกัน เพ่ือนำส่ิงท่ีตนสนใจ

ในส่ิงน้ันๆ ทำประโยชนZตKอสังคม และเป<นกิจกรรมท่ีพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตFองการของ

ผูFเรียน มุKงเนFนการเติมเต็มความรูF ความชำนาญและประสบการณZของผูFเรียนใหFกวFางขวางย่ิงข้ึน เพ่ือผูFเรียนไดF

คFนพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองใหFเต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะและ

ปลูกฝUงจิตสานึกของการทำประโยชนZเพ่ือสังคม 

 หลักการ 

 กิจกรรมชุมนุม มีหลักการท่ีสำคัญดังน้ี 

 1. เป<นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสรFางสรรคZและออกแบบกิจกรรมของผูFเรียนตามความสมัครใจ 

 2. เป<นกิจกรรมท่ีผูFเรียนรKวมกันทำงานเป<นทีม ชKวยกันคิด ชKวยกันทำ และชKวยกันแกFปUญหา 

 3. เป<นกิจกรรมท่ีสKงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูFเรียน 

 4. เป<นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูFเรียน รวมท้ังบริบทของสถานศึกษาและทFองถ่ิน 

 

วัตถุประสงคN 

 1. เพ่ือใหFผูFเรียนไดFปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตFองการของตน 

 2. เพ่ือใหFผูFเรียนไดFพัฒนาความรูF ความสามารถดFานการคิดวิเคราะหZ สังเคราะหZ ใหFเกิดประสบการณZ

ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

 3. เพ่ือสKงเสริมใหFผูFเรียนใชFเวลาใหFเกิดประโยชนZตKอตนเองและสKวนรวม 

 4. เพ่ือใหFผูFเรียนทำงานรKวมกับผูFอ่ืนไดFตามวิถีประชาธิปไตย 

 



408 
 
ขอบขCาย 

กิจกรรมชุมนุม มีขอบขKายดังน้ี 

 1. เป<นกิจกรรมท่ีเก้ือกูล สKงเสริมการเรียนรูF 8 กลุKมสาระการเรียนรูF ใหFกวFางขวางลึกซ้ึงย่ิงข้ึน 

 2. เป<นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูFเรียน 

 3. เป<นกิจกรรมท่ีสามารถจัดไดFท้ังในและนอกสถานศึกษา และท้ังในและนอกเวลาเรียน 

 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 การจัดกิจกรรมชุมนุมของสถานศึกษา สามารถปรับใชFไดFตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพของ

สถานศึกษา ดังน้ี 

 1. สถานศึกษาบริหารการจัดการใหFผูFเรียนดำเนินกิจกรรมไดFหลากหลาย ท้ังรูปแบบภายในหรือ

ภายนอกหFองเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เชKน กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา 1 

ปiการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกวKา 1 ปiการศึกษา 

 2. กรณีสถานศึกษามีการจัดต้ังชุมนุม หรือชมรมอยูKแลFว สถานศึกษาควรสำรวจความสนใจของผูFเรียน

ในการเลือกเขFารKวมชุมนุม 

 3. กรณีท่ีสถานศึกษายังไมKมีการจัดต้ังชุมนุม ควรใหFผูFเรียนรKวมกันจัดต้ังชุมนุม ชมรม และเชิญครูเป<น

ท่ีปรึกษา โดยรKวมกันดาเนินกิจกกรมชุมนุม ตามระเบียบปฏิบัติ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 4. ครูท่ีปรึกษากระตุFนและสKงเสริมใหFผูFเรียนมีการถอดประสบการณZแลกเปล่ียนเรียนรูF และเผยแพรK

กิจกรรม 

 

เง่ือนไข 

 1. การจัดกิจกรรมชุมนุม ในแตKละระดับช้ัน สถานศึกษาจัดใหFเป<นไปตามโครงสรFางของหลักสูตร

สถานศึกษา 

 2. สมาชิกของชุมนุม ตFองเขFารKวมกิจกรรม และปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม และมีผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะตามท่ีกำหนดไวFของแตKละกิจกรรม 

 3. สถานศึกษามีระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของชุมนุม อยKางตKอเน่ือง 
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การประเมินกิจกรรม 

 การประเมินกิจกรรมชุมนุม เป<นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ ดFานตKางๆ ตาม

วัตถุประสงคZท่ีกำหนด ดFวยวิธีการท่ีหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยกำหนดผลการประเมินเป<น 

“ผKาน” และ “ไมKผKาน”  

 ผKาน  หมายถึง ผูFเรียนมีเวลาเขFารKวมกิจกรรมครบตามเกณฑZ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะตามเกณฑZท่ีกำหนด 

 ไมKผKาน  หมายถึง ผูFเรียนมีเวลาเขFารKวมกิจกรรมไมKครบตามเกณฑZ ไมKผKาน การปฏิบัติกิจกรรม หรือมี

ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะ ไมKเป<นไปตามเกณฑZท่ีกำหนด 

 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนN 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZเป<นกิจกรรมท่ีสKงเสริมใหFผูFเรียนบำเพ็ญตน ใหFเป<นประโยชนZ

ตKอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือชKวยขัดเกลาจิตใจของผูFเรียนใหFมีความ

เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพ่ือชKวยสรFางสรรคZสังคม ใหFอยูKรKวมกันอยKางมีความสุข 

 

หลักการ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZเป<นกิจกรรมท่ีตFองสKงเสริมใหFผูFเรียนสามารถพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกตKางระหวKางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เนFนใหF

ความสำคัญท้ังความรูF และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม โดยใหFผูFเรียนคิดสรFางสรรคZออกแบบกิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชนZอยKางหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตKอสังคมในลักษณะจิตอาสา 

 

วัตถุประสงคN 

 1. เพ่ือใหFผูFเรียนบำเพ็ญตนใหFเป<นประโยชนZตKอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2. เพ่ือใหFผูFเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ อยKางสรFางสรรคZตามความ

ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

 3. เพ่ือใหFผูFเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZไดFอยKางมี

ประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือใหFผูFเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZจนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงคZ 

 5. เพ่ือใหFผูFเรียนมีจิตสาธารณะและใชFเวลาวKางใหFเป<นประโยชนZ 
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ขอบขCาย 

 เป<นกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ ซ่ึงจัดในลักษณะกิจกรรมบาเพ็ญประโยชนZ และ

กิจกรรมจิตอาสา โดยผูFเรียนดาเนินการดFวยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึง ความรับผิดชอบ ความดี

งาม ความเสียสละตKอสังคม มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 

วิธีการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ เนFนใหFผูFเรียนรKวมกันสำรวจ และวิเคราะหZสภาพ

ปUญหา รKวมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ตามแผน รKวมสรุปและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม รKวมรายงานผล พรFอมท้ังประชาสัมพันธZ และเผยแพรKผลการจัดกิจกรรม 

 

แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนN 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเขFารKวมกิจกรรมไดFท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน ดังน้ี 

 1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุKมสาระการเรียนรูF และประสบการณZของผูFเรียนเอง โดย

ผูFเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองคZความรูFท่ีไดFจากการเรียนรูFและประสบการณZ ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมไดFดังน้ี 

  1.1  จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 

  1.2  จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

 2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีผูFเรียนนำเสนอการจัด

กิจกรรมตKอโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาเร่ิมตFน

และส้ินสุดท่ีชัดเจน โดยสามารถจัดกิจกรรมไดFดังน้ี 

  2.1  จัดกิจกรรมในโรงเรียน 

  2.2  จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 3. จัดกิจกรรมรKวมกับองคZกรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมท่ีผูFเรียนอาสาสมัครเขFารKวมกิจกรรมกับหนKวยงาน

หรือองคZกรอ่ืนๆ ท่ีจัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ โดยผูFเรียนสามารถเลือกเขFารKวม

กิจกรรมไดFดังน้ี 

  3.1  รKวมกับหนKวยงานอ่ืนท่ีเขFามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

  3.2  รKวมกับหนKวยงานอ่ืนท่ีจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 

โครงสร.างเวลา 
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 เวลาเขFารKวมกิจกรรม ผูFเรียนเขFารKวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ อยKางตKอเน่ืองทุกภาค

เรียน/ปi เนFนใหFผูFเรียนเป<นผูFจัดกิจกรรมดFวยตนเองทุกข้ันตอนและตKอเน่ือง โดยมีครูเป<นท่ีปรึกษากิจกรรม

ผูFเรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZในเวลา สถานท่ี หรือรูปแบบของ

กิจกรรมใดก็ไดF  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZ ผูFเรียนตFองเขFารKวมกิจกรรมใหFครบตามกรอบเวลา

ในโครงสรFางของหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) มีเวลาเขFารKวมกิจกรรม 60 ช่ัวโมง 

 

การประเมินกิจกรรม 

 การประเมินในแตKละกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนZมีผลการประเมินเป<น “ผKาน” และ “ไมK

ผKาน” ดังน้ี 

 ผKาน  หมายถึง ผูFเรียนเขFารKวมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะตามเกณฑZท่ีกำหนด 

 ไมKผKาน  หมายถึง ผูFเรียนเขFารKวมกิจกรรมไมKครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะไมKเป<นไปตามเกณฑZ ท่ีกำหนด 

 ในกรณีท่ีผูFเรียนไมKผKาน ครูท่ีปรึกษาตFองใหFผูFเรียนซKอมเสริมการทำกิจกรรมใหFครบตามเกณฑZท่ี

กำหนด 
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ส3วนที่ 4 

เกณฑ:การจบการศึกษา 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบFานสามเหล่ียม  พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดเกณฑZสำหรับการจบการศึกษา ไวFดังน้ี 

  

การจัดการเรียนรู. 

การจัดการเรียนรูFเป<นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูKการปฏิบัติ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลบFานสามเหล่ียม เป<นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรูF สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคZ

ของผูFเรียน เป<นเป+าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาผูFเรียนใหFมีคุณสมบัติตามเป+าหมายหลักสูตร ผูFสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรูF 

จัดการเรียนรูFโดยชKวยใหFผูFเรียนเรียนรูFผKานสาระท่ีกำหนดไวFในหลักสูตร 8 กลุKมสาระ การเรียนรูF รวมท้ังปลูกฝUง

เสริมสรFางคุณลักษณะอันพึงประสงคZ พัฒนาทักษะตKางๆ อันเป<นสมรรถนะสำคัญใหFผูFเรียนบรรลุตามเป+าหมาย 

1. หลักการจัดการเรียนรู. 

การจัดการเรียนรูFเพ่ือใหFผูFเรียนมีความรูFความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูF สมรรถนะสำคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคZตามท่ีกำหนดไวFในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวKา ผูFเรียนมี

ความสำคัญท่ีสุด เช่ือวKาทุกคนมีความสามารถเรียนรูFและพัฒนาตนเองไดF ยึดประโยชนZท่ีเกิดกับผูFเรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรูFตFองสKงเสริมใหFผูFเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง

ความแตกตKางระหวKางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเนFนใหFความสำคัญท้ังความรูF และคุณธรรม 

 

2. กระบวนการเรียนรู. 

การจัดการเรียนรูFท่ีเนFนผูFเรียนเป<นสำคัญ ผูFเรียนจะตFองอาศัยกระบวนการเรียนรูFท่ีหลากหลาย เป<น

เคร่ืองมือท่ีจะนำพาตนเองไปสูKเป+าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูFท่ีจำเป<นสำหรับผูFเรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรูFแบบบูรณาการ กระบวนการสรFางความรูF กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณZและแกFปUญหา กระบวนการเรียนรูF จากประสบการณZจริง กระบวนการปฏิบัติ 

ลงมือทาจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียน รูFการเรียน รูFของตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
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กระบวนการเหลKาน้ีเป<นแนวทางในการจัดการเรียนรูFท่ีผูFเรียนควรไดFรับการฝgกฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชKวยใหFผูFเรียนเกิดการเรียนรูFไดFดี บรรลุเป+าหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ผูFสอน จึงจำเป<นตFองศึกษาทำ

ความเขFาใจในกระบวนการเรียนรูFตKาง ๆ เพ่ือใหFสามารถเลือกใชFในการจัดกระบวนการเรียนรูFไดFอยKางมี

ประสิทธิภาพ 

 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู. 

ผูFสอนตFองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหFเขFาใจถึงมาตรฐานการเรียนรูF ตัวช้ีวัด สมรรถนะสำคัญของ

ผูFเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคZ และสาระการเรียนรูFท่ีเหมาะสมกับผูFเรียน แลFวจึงพิจารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรูFโดยเลือกใชFวิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหลKงเรียนรูF การวัดและประเมินผล เพ่ือใหFผูFเรียนไดF

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป+าหมายท่ีกำหนด 

 

4. บทบาทของผู.สอนและผู.เรียน 

การจัดการเรียนรูFเพ่ือใหFผูFเรียนมีคุณภาพตามเป+าหมายของหลักสูตร ท้ังผูFสอนและผูFเรียน ควรมี

บทบาท ดังน้ี 

4.1 บทบาทของผู.สอน 

1) ศึกษาวิเคราะหZผูFเรียนเป<นรายบุคคล แลFวนาขFอมูลมาใชFในการวางแผนการจัดการเรียนรูF ท่ี 

ทFาทายความสามารถของผูFเรียน 

2) กำหนดเป+าหมายท่ีตFองการใหFเกิดข้ึนกับผูFเรียน ดFานความรูFและทักษะกระบวนการ ท่ีเป<น 

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธZ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงคZ 

3) ออกแบบการเรียนรูFและจัดการเรียนรูFท่ีตอบสนองความแตกตKางระหวKางบุคคลและพัฒนาการทาง

สมอง เพ่ือพัฒนาผูFเรียนไปสูKเป+าหมาย 

4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตKอการเรียนรูF และดูแลชKวยเหลือผูFเรียนใหFเกิดการเรียนรูF 

5) จัดเตรียมและเลือกใชFส่ือใหFเหมาะสมกับกิจกรรม    นำภูมิปUญญาทFองถ่ิน    เทคโนโลยีท่ี 

เหมาะสมมาประยุกตZใชFในการจัดการเรียนการสอน 

6) ประเมินความกFาวหนFาของผูFเรียนดFวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผูFเรียน 

7) วิเคราะหZผลการประเมินมาใชFในการซKอมเสริมและพัฒนาผูFเรียน รวมท้ัง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

4.2   บทบาทของผู.เรียน 
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1) กำหนดเป+าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูFของตนเอง 

2) เสาะแสวงหาความรูF เขFาถึงแหลKงการเรียนรูF วิเคราะหZ สังเคราะหZขFอความรูF ต้ังคำถาม คิดหา 

คำตอบหรือหาแนวทางแกFปUญหาดFวยวิธีการตKาง ๆ 

3) ลงมือปฏิบัติจริงสรุปส่ิงท่ีไดFเรียนรูFดFวยตนเอง และนาความรูFไปประยุกตZใชFในสถานการณZตKาง ๆ 

4) มีปฏิสัมพันธZ ทำงาน ทำกิจกรรมรKวมกับกลุKมและครู 

5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูFของตนเองอยKางตKอเน่ือง 

 

ส่ือการเรียนรู. 

ส่ือการเรียนรูFเป<นเคร่ืองมือสKงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรูF ใหFผูFเรียนเขFาถึงความรูF 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดFอยKางมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรูFมี

หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพZ ส่ือเทคโนโลยี และเครือขKาย การเรียนรูFตKางๆ ท่ีมีในทFองถ่ิน 

การเลือกใชFส่ือควรเลือกใหFมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูFท่ีหลากหลายของผูFเรียน 

  การจัดหาส่ือการเรียนรูF ผูFเรียนและผูFสอนสามารถจัดทำและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชFอยKาง

มีคุณภาพจากส่ือตKางๆ ท่ีมีอยูKรอบตัวเพ่ือนามาใชFประกอบในการจัดการเรียนรูFท่ีสามารถสKงเสริมและส่ือสารใหF

ผูFเรียนเกิดการเรียนรูF โดยจัดใหFมีอยKางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหFผูFเรียนเกิดการเรียนรูFอยKางแทFจริง โรงเรียน

เทศบาลวัดกลาง ไดFดำเนินการดังน้ี 

1. จัดใหFมีแหลKงการเรียนรูF ศูนยZส่ือการเรียนรูF ระบบสารสนเทศการเรียนรูF และเครือขKาย การเรียนรูFท่ี

มีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคFนควFาและการแลกเปล่ียนประสบการณZการ

เรียนรูF ระหวKางสถานศึกษา ทFองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

2. จัดทำและจัดหาส่ือการเรียนรูFสาหรับการศึกษาคFนควFาของผูFเรียน เสริมความรูFใหFผูFสอน รวมท้ัง

จัดหาส่ิงท่ีมีอยูKในทFองถ่ินมาประยุกตZใชFเป<นส่ือการเรียนรูF 

3. เลือกและใชFส่ือการเรียนรูFท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลFองกับวิธีการ

เรียนรูF ธรรมชาติของสาระการเรียนรูF และความแตกตKางระหวKางบุคคลของผูFเรียน 

4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรูFท่ีเลือกใชFอยKางเป<นระบบ 

5. ศึกษาคFนควFา วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรูFใหFสอดคลFองกับกระบวนการเรียนรูFของผูFเรียน 

6. จัดใหFมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับส่ือและการใชFส่ือ การเรียนรูF

เป<นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำการเลือกใชF และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูFท่ีใชFในโรงเรียนเทศบาลบFาน

สามเหล่ียม   คำนึงถึงหลักการสำคัญของส่ือการเรียนรูF เชKน ความสอดคลFองกับหลักสูตร วัตถุประสงคZการ
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เรียนรูF การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูF การจัดประสบการณZใหFผูFเรียน เน้ือหามีความถูกตFองและทันสมัย ไมK

กระทบความม่ันคงของชาติ ไมKขัดตKอศีลธรรม มีการใชFภาษาท่ีถูกตFอง รูปแบบการนำเสนอท่ีเขFาใจงKาย และ

นKาสนใจ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู- 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูFของผูFเรียนตFองต้ังอยูKบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การ

ประเมินเพ่ือพัฒนาผูFเรียน  และเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูFของผูFเรียน ใหFประสบ

ผลสำเร็จน้ัน ผูFเรียนจะตFองไดFรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพ่ือใหFบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูF 

สะทFอนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคZของผูFเรียนซ่ึงเป<นเป+าหมายหลักในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูFในทุกระดับไมKวKาจะเป<นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูF เป<นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูFเรียนโดยใชFผลการประเมินเป<น

ขFอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกFาวหนFา และความสำเร็จทางการเรียนของผูFเรียน ตลอดจน

ขFอมูลท่ีเป<นประโยชนZตKอการสKงเสริมใหFผูFเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูFอยKางเต็มตามศักยภาพ 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรูF แบKงออกเป<น   4   ระดับ ไดFแกK ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การประเมินระดับช้ันเรียน เป<นการวัดและประเมินผลท่ีอยูKในกระบวนการจัดการเรียนรูF ผูFสอน

ดำเนินการเป<นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชFเทคนิคการประเมินอยKางหลากหลาย เชKน 

การซักถาม การสังเกต การตรวจการบFาน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน แฟ+มสะสม

งาน การใชFแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูFสอนเป<นผูFประเมินเองหรือเป_ดโอกาส ใหFผูFเรียนประเมินตนเอง เพ่ือน

ประเมินเพ่ือน ผูFปกครองรKวมประเมิน ในกรณีท่ีไมKผKานตัวช้ีวัดใหFมีการสอนซKอมเสริม   การประเมินระดับช้ัน

เรียนเป<นการตรวจสอบวKา ผูFเรียนมีพัฒนาการความกFาวหนFาใน การเรียนรูF อันเป<นผลมาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหรือไมK และมากนFอยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตFองไดFรับการพัฒนาปรับปรุงและสKงเสริมในดFานใด 

นอกจากน้ียังเป<นขFอมูลใหFผูFสอนใชFปรับปรุง การเรียนการสอนของตนดFวย ท้ังน้ีโดยสอดคลFองกับมาตรฐานการ

เรียนรูFและตัวช้ีวัด 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป<นการประเมินท่ีสถานศึกษาดาเนินการเพ่ือตัดสินผล การเรียน

ของผูFเรียนเป<นรายปi/รายภาค ผลการประเมินการอKาน คิดวิเคราะหZและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงคZ 

และกิจกรรมพัฒนาผูFเรียน นอกจากน้ีเพ่ือใหFไดFขFอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วKาสKงผลตKอ

การเรียนรูFของผูFเรียนตามเป+าหมายหรือไมK ผูFเรียนมีจุดพัฒนาในดFานใด รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนของ

ผูFเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑZระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป<นขFอมูลและ

สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
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รายงานผลการจัดการศึกษาตKอคณะกรรมการสถานศึกษา สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูFปกครองและชุมชน 

3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป<นการประเมินคุณภาพผูFเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามมาตรฐานการเรียนรูFตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชFเป<นขFอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมินคุณภาพ

ผลสัมฤทธ์ิของผูFเรียนดFวยขFอสอบมาตรฐานท่ีจัดทำและดำเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือดFวยความ

รKวมมือกับหนKวยงานตFนสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากน้ียังไดFจากการตรวจสอบทบทวนขFอมูลจาก

การประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. การประเมินระดับชาติ เป<นการประเมินคุณภาพผูFเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน การเรียนรูFตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตFองจัดใหFผูFเรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปiท่ี 3 

ช้ันประถมศึกษาปiท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 6 เขFารับการประเมิน ผลจากการประเมิน

ใชFเป<นขFอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตKาง ๆ เพ่ือนำไปใชFในการวางแผนยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษา ตลอดจนเป<นขFอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  ขFอมูลการประเมิน

ในระดับตKาง ๆ ขFางตFน เป<นประโยชนZตKอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูFเรียน และเป<น

ภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตFองจัดระบบดูแลชKวยเหลือ ปรับปรุงแกFไข สKงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหF

ผูFเรียนไดFพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกตKางระหวKางบุคคลท่ีจำแนกตามสภาพปUญหาและความ

ตFองการ ไดFแกK กลุKมผูFเรียนท่ัวไป กลุKมผูFเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุKมผูFเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ 

กลุKมผูFเรียนท่ีมีปUญหาดFานวินัยและพฤติกรรม กลุKมผูFเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุKมผูFเรียนท่ีมีปUญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคม กลุKมพิการทางรKางกายและสติปUญญา เป<นตFน ขFอมูลจากการประเมินจึงเป<นหัวใจของสถานศึกษาใน

การดาเนินการชKวยเหลือผูFเรียนไดFทันทKวงที ป_ดโอกาสใหFผูFเรียนไดFรับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการ

เรียน 

โรงเรียนเทศบาลบFานสามเหล่ียม  ในฐานะผูFรับผิดชอบจัดการศึกษา ไดFจัดทำระเบียบวKาดFวยการวัด

และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาโดยเนFนความสอดคลFองและเป<นไปตามหลักเกณฑZและแนวปฏิบัติ ท่ี

เป<นขFอกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหFบุคลากรท่ีเก่ียวขFองทุกฝeายถือปฏิบัติรKวมกัน 
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เกณฑNการวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให.ระดับและการรายงานผลการเรียน 

1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุKมสาระการเรียนรูF การอKาน คิดวิเคราะหZและเขียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงคZ และกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนน้ัน ผูFสอนตFองคำนึงถึงการพัฒนาผูFเรียนแตKละคน เป<น

หลัก และตFองเก็บขFอมูลของผูFเรียนทุกดFานอยKางสม่ำเสมอและตKอเน่ืองในแตKละภาคเรียน รวมท้ังสอนซKอมเสริม

ผูFเรียนใหFพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 

ระดับประถมศึกษา 

(1) ผูFเรียนตFองมีเวลาเรียนไมKนFอยกวKารFอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

(2) ผูFเรียนตFองไดFรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผKานตามเกณฑZท่ีสถานศึกษากำหนด 

(3) ผูFเรียนตFองไดFรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

(4) ผูFเรียนตFองไดFรับการประเมิน และมีผลการประเมินผKานตามเกณฑZท่ีสถานศึกษากำหนด           

ในการอKาน คิดวิเคราะหZและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคZ และกิจกรรมพัฒนาผูFเรียน 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

(1) ตัดสินผลการเรียนเป<นรายวิชาผูFเรียนตFองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมKนFอยกวKารFอยละ 

80ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชาน้ันๆ 

(2) ผูFเรียนตFองไดFรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผKานตามเกณฑZท่ีสถานศึกษากำหนด 

(3) ผูFเรียนตFองไดFรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

(4) ผูFเรียนตFองไดFรับการประเมิน และมีผลการประเมินผKานตามเกณฑZท่ีสถานศึกษากำหนด           

ในการอKาน คิดวิเคราะหZและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคZ และกิจกรรมพัฒนาผูFเรียน 

การพิจารณาเล่ือนช้ันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถFาผูFเรียนมีขFอบกพรKองเพียงเล็กนFอย 

และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวKาสามารถพัฒนาและสอนซKอมเสริมไดF ใหFอยูKในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผKอน

ผันใหFเล่ือนช้ันไดF แตKหากผูFเรียนไมKผKานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโนFมวKาจะเป<นปUญหาตKอการเรียนใน

ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหFเรียนซ้ำช้ันไดF ท้ังน้ีใหFคำนึงถึงวุฒิภาวะและ

ความรูFความสามารถของผูFเรียนเป<นสำคัญ 
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1.2 การให.ระดับผลการเรียน 

การให.ระดับผลการเรียน 

1. โรงเรียนเทศบาลบFานสามเหล่ียม  ใหFระดับผลการเรียนดFวยระบบตKาง ๆ ดังตาราง 

ระบบตัวเลข ระบบร.อยละ 
ระบบท่ีใช.คำสำคัญสะท.อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 80-100 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ผKาน 

3.5 75-79 
ดี 

ดี 3 70-74 

2.5 65-69 
พอใชF 

2 60-64 

ผKาน 1.5 55-59 
ผKาน 

1 50-54 

0 0-49 ไมKผKาน ไมKผKาน ไมKผKาน 

 

2.การประเมินการอKาน คิดวิเคราะหZ และเขียน ใหFระดับผลการประเมินเป<น ดีเย่ียม   ดี   ผKาน   และ

ไมKผKาน ดังน้ี 

 ดีเย่ียม  หมายถึง  ผูFเรียนสามารถจับใจความสำคัญไดFครบถFวน เขียนวิพากษZวิจารณZ  

เขียนสรFางสรรคZ แสดงความคิดเห็นประกอบอยKางมีเหตุผลไดF

ถูกตFองและสมบูรณZ ใชFภาษาสุภาพ และเรียบเรียงไดFสละสลวย 

 ดี  หมายถึง  ผูFเรียนสามารถจับใจความสำคัญไดF เขียนวิพากษZวิจารณZและ  

     เขียนสรFางสรรคZไดF โดยใชFภาษาสุภาพ 

 ผKาน  หมายถึง  ผูFเรียนสามารถจับใจความสำคัญและเขียนวิพากษZวิจารณZไดFบFาง 

ไมKผKาน  หมายถึง  ผูFเรียนไมKสามารถจับใจความสำคัญและเขียนวิพากษZวิจารณZไดF 
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 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ ใหFระดับผลการประเมินเป<น ดีเย่ียม ดี ผKาน และไมKผKาน 

ดังน้ี 

 ดีเย่ียม  หมายถึง  ผูFเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป<นนิสัย   และ   

นำไปใชFในชีวิตประจำวัน เพ่ือประโยชนZสุขของตนเอง 

และสังคม 

 ดี  หมายถึง  ผูFเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑZเพ่ือใหFสังคม   

ยอมรับ 

 ผKาน  หมายถึง  ผูFเรียนรับรูFและปฏิบัติตามกฎเกณฑZและเง่ือนไขท่ีโรงเรียน 

กำหนด 

 ไมKผKาน  หมายถึง  ผูFเรียนไมKสามารถรับรูFและปฏิบัติตามกฎเกณฑZและเง่ือนไขท่ี 

             สถานศึกษากำหนด  

 4.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนจะตFองพิจารณาท้ังเวลาการเขFารKวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

และผลงานของผูFเรียน ตามเกณฑZท่ีสถานศึกษากำหนด และใหFผลการเขFารKวมกิจกรรมเป<นผKาน และไมKผKาน 

ดังน้ี 

 “ผ” หมายถึง      ผูFเรียนมีเวลาเขFารKวมกิจกรรมพัฒนาผูFเรียน ปฏิบัติกิจกรรม   และมีผลงาน 

         ตามเกณฑZตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 “มผ” หมายถึง      ผูFเรียนมีเวลาเขFารKวมกิจกรรมพัฒนาผูFเรียน ปฏิบัติกิจกรรม  และ มีผลงาน 

        ไมKเป<นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

1.3 การรายงานผลการเรียน 

การรายงานผลการเรียนเป<นการส่ือสารใหFผูFปกครองและผูFเรียนทราบความกFาวหนFา ในการเรียนรูFของ

ผูFเรียน ซ่ึงสถานศึกษาตFองสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานใหFผูFปกครองทราบเป<นระยะ ๆ หรือ

อยKางนFอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

  การรายงานผลการเรียน สามารถรายงานเป<นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูFเรียน  ท่ีสะทFอน

มาตรฐานการเรียนรูFกลุKมสาระการเรียนรูF 
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เกณฑNการจบการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดเกณฑZกลางสาหรับการจบการศึกษาเป<น 3 ระดับ คือ 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตFน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

1. เกณฑNการจบระดับประถมศึกษา 

(1) ผูFเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสรFางเวลาเรียน ท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

(2) ผูFเรียนตFองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผKานเกณฑZการประเมินในระดับคะแนน 1 ข้ึนไป 

(3) ผูFเรียนมีผลการประเมินการอKาน คิดวิเคราะหZ และเขียนในระดับผKานเกณฑZ ในระดับดี 

(4) ผูFเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZในระดับผKานเกณฑZการประเมินในระดับดี 

(5) ผูFเรียนเขFารKวมกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนและมีผลการประเมินผKานเกณฑZการประเมิน 

 

2.  เกณฑNการจบระดับมัธยมศึกษาตอนต.น 

(1) ผูFเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมKเกิน 81 หนKวยกิต โดยเป<นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนKวย

กิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 14 หนKวยกิต 

(2) ผูFเรียนตFองไดFหนKวยกิตตลอดหลักสูตรไมKนFอยกวKา 77 หนKวยกิต โดยเป<นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนKวย

กิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมKนFอยกวKา 11 หนKวยกิต 

(3) ผูFเรียนมีผลการประเมิน การอKาน คิดวิเคราะหZและเขียน ในระดับผKาน เกณฑZ การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

(4) ผูFเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ ในระดับดี 

(5) ผูFเรียนเขFารKวมกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนและมีผลการประเมินผKานเกณฑZการประเมิน 

 

3.  เกณฑNการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(1) ผูFเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไมKนFอยกวKา 81 หนKวยกิต โดยเป<นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 

หนKวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 42 หนKวยกิต 

(2) ผูFเรียนตFองไดFหนKวยกิตตลอดหลักสูตรไมKนFอยกวKา 77 หนKวยกิต โดยเป<นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนKวย

กิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมKนFอยวKา 36 หนKวยกิต 

(3) ผูFเรียนมีผลการประเมิน การอKาน คิดวิเคราะหZและเขียน ในระดับดี 

(4) ผูFเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ ในระดับดี 
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(5) ผูFเรียนเขFารKวมกิจกรรมพัฒนาผูFเรียนและมีผลการประเมินผKานเกณฑZการประเมิน 

สำหรับการจบการศึกษาสาหรับกลุKมเป+าหมายเฉพาะ เชKน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผูFมี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผูFดFอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ใหF

คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูFท่ีเก่ียวขFอง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรูF

ตามหลักเกณฑZในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูFของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับกลุKมเป+าหมายเฉพาะ 

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

เอกสารหลักฐานการศึกษา เป<นเอกสารสำคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ขFอมูลและสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขFอง

กับพัฒนาการของผูFเรียนในดFานตKาง ๆ แบKงออกเป<น 2 ประเภท ดังน้ี 

1. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

   1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป<นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูFเรียน

ตามรายวิชา ผลการประเมินการอKาน คิดวิเคราะหZและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZของ

สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูFเรียน สถานศึกษาจะตFองบันทึกขFอมูลและออกเอกสารน้ีใหF

ผูFเรียนเป<นรายบุคคล เม่ือผูFเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปiท่ี 6) จบการศึกษาภาค

บังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 3) จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 6) หรือเม่ือลาออกจากสถานศึกษาใน

ทุกกรณี 

   1.2 ประกาศนียบัตร เป<นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักด์ิและสิทธ์ิของผูFจบการศึกษา ท่ี

สถานศึกษาใหFไวFแกKผูFจบการศึกษาภาคบังคับ และผูFจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

   1.3 แบบรายงานผูFสำเร็จการศึกษา เป<นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและขFอมูล

ของผูFจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปiท่ี 6) ผูFจบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 

3) และผูFจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปiท่ี 6) 

2. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด 

เป<นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทาข้ึนเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรูF และขFอมูลสำคัญ เก่ียวกับ

ผูFเรียน เชKน แบบรายงานประจาตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง

ผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงคZของการนาเอกสารไปใชF 
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การเทียบโอนผลการเรียน 

สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูFเรียนในกรณีตKางๆไดFแกK การยFายสถานศึกษา การ

เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยFายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขFารับการศึกษาตKอ การศึกษาจาก

ตKางประเทศและขอเขFาศึกษาตKอในประเทศ นอกจากน้ี ยังสามารถเทียบโอนความรูF ทักษะ ประสบการณZจาก

แหลKงการเรียนรูFอ่ืนๆ เชKน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝgกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว 

การเทียบโอนผลการเรียนควรดาเนินการในชKวงกKอนเป_ดภาคเรียนแรก หรือตFนภาคเรียนแรก ท่ี

สถานศึกษารับผูFขอเทียบโอนเป<นผูFเรียน ท้ังน้ี ผูFเรียนท่ีไดFรับการเทียบโอนผลการเรียนตFองศึกษาตKอเน่ืองใน

สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยKางนFอย 1 ภาคเรียนโดยสถานศึกษาท่ีรับผูFเรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด

รายวิชา/จำนวนหนKวยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมการพิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการ

ไดF ดังน้ี 

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีใหFขFอมูลแสดงความรูF ความสามารถของ

ผูFเรียน 

2. พิจารณาจากความรูF ความสามารถของผูFเรียนโดยการทดสอบดFวยวิธีการตKาง ๆ ท้ัง ภาคความรูF

และภาคปฏิบัติ 

3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

  การเทียบโอนผลการเรียนใหFเป<นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

1. นายบุญธรรม   โบราณมูล  ผูFอำนวยการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 

2. นายอนุวัตร   เจือจันทรZ  รองผูFอำนวยการสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 

3. นายกมลพงษZ   ทองดีนอก  รองผูFอำนวยการสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 

4. นางกัญจนา   จันทะไพร  ครูเช่ียวชาญ   ประธาน 

5. นายมงคล   เสมเหลา    ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธาน 

6. นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธาน 

7. นางสาวจุฑารัตนZ   จันโทริ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

8. หัวหนFากลุKมสาระการเรียนรูF       กรรมการ 

9. นางสาวสุธิสา   มณีวงคZ     ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 


