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ส่วนที่ ๑ 
ความนํา 

 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑        ที่

จัดทําขึ้นเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร 
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี 
คุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ได้ชี้ให้เห็น
ถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้
อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นําไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคงแนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี
งาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๙) อีกทั ้งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ของผู้เรียน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดี และผลเสียต่อการ
ดําเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทําให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จําเป็น ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดําเนินชีวิตให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ, ๒๕๔๖) ซึ่งแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษ ที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทยให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้าน เทคโนโลยีสามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลก
ได้อย่างสันติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาการประกอบ อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพการพัฒนาที่สําคัญคือการพัฒนา
ที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้ง
ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจําเป็นต้องเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการ เรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน



๒ 
 

พุทธศักราช๒๕๕๑ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นําองค์ความรู้ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ 
กิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยและมีจิตสํานึกสาธารณะที่ดีงามเป็นคนมีปัญญา 
ในการใช้ทักษะชีวิตการคิดการสื่อสารการแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยีและเป็นคนมีความสุขในการดําเนิน 
ชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญาอารมณ์
และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์
เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
ใช้องค์ความรู้ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้๘กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญได้แก่ความสามารถในการสื ่อสารความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ซึ่งจะ
ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
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เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางาน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจคิด 

แก้ปัญหากําหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
พัฒนาผู้เรียน 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบการทํางานร่วมกัน 

การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดย
จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 
ได้แก่การศึกษาวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทํางานเน้นการทํางานร่วมกันเป็น 
กลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรม 
นักเรียน ประกอบด้วย 

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
 
 
 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจ 

ในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสังคมและการมีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ ลักษณะ 
ได้แก่กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมแล้วนําไปสู่เป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังภาพ 
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วิสัยทัศน์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

“มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนารอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีจริยธรรม  มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง จิตสํานึกของการ
ทําประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข” 

 
หลักการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสําคัญ ดังนี้  

๑.มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
๒.เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความ สนใจ ความถนัด 

ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
๓.เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนให้เป็นประ โยชน์ต่อสังคมในลักษณะ

ต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ 
๔.เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ปราชญ์



๕ 
 

ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 
เป้าหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จาก 
การเรียนรู้เพ่ือนำไปใช้พัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี อันจะนําไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันใน
การทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ๕ ประการ ดังนี้ 
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
   ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



๖ 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
   ๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
   ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
   ๓.  มีวินัย 
   ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
   ๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
   ๗.  รักความเป็นไทย 
   ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
   ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
   ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
   ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
   ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
   ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
   ๗. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
   ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
   ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    ๑๐.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
      รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการ  เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
   ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
   ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีแนวการจัดกิจกรรม  ดังนี้  
     ๑. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกรรมด้วยความสมัครใจ  
    ๒. ให้ผู ้ได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทํางานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  
ตลอดจน สะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน  
     ๓. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั ้ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม       



๗ 
 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งมีการ    
จัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา  
      ๔. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีการสํารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอยา่ง
เป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดําเนินกิจกรรม  
       ๕. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขนบนพ้ืนฐานการปฏิบัติ 
ตามวิถีประชาธิปไตย  
 
ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบ วิธีการ   โดย
มี ขอบข่ายดังนี ้ 
      ๑. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะเป็น 
กระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจรรมแนะแนว  
กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  
     ๒. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู ้เรียน ตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลเน้นการให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพ ความรู้ อาชีพ และการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจน 
เห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
     ๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกการทําประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ  สนับสนุนค่านิยม 
ที่ดีงามและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
     ๔. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทํางานและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  
เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว     
และสังคม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 



๙ 
 

 



๑๐ 
 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กําหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม ที่ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 
หลักการ 

การจัดกิจกรรมแนะแนวจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อันจะนําไปสู่ 
สมรรถนะที่สําคัญ ๕ ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการโดยนำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรม
ตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการความสนใธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมี ครู
แนะแนวเป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิตและสังคม  
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
ขอบข่าย 

การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านการศึกษา  

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวิธีการเรียนรู้และ
สามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

๒. ด้านอาชีพ  
    ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบ อาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 
 
 
๓. ด้านส่วนตัวและสังคม  
    ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัวดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 



๑๑ 
 

 
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
๒. วิเคราะห์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ สถานศึกษา และ

วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓. กําหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 

โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ ผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา 
โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 

๔. กําหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษา และชั้นปี 
๕. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม 

หลักฐานการทํากิจกรรม และการประเมินผล 
๖. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา เนื้อหา

สาระ วิธีดําเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 
๗. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด กิจกรรม 
๘. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
หลักการ 



๑๔ 
 

กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ โดย
เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ
ทํางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์การจัดกิจกรรมนักเรียนควรดําเนินการ ดังนี้  

๑. จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  
๒. เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
๓. เน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนตลอดจน

บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ 
๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทํางานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่

เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

 
ขอบข่าย 

กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย  
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  

สถานศึกษาให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม 
 ๒. กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจ 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 ทั้งนี้ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จึงดำเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ดังนี้ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓ ได้แก่ การเตรียมลูกเสือสำรองและดาวดวงที่ ๑ ดาวดวงที่ ๒ และ 
ดาวดวงที่ ๓  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖ ได้แก่ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท และ ลูกเสือเอก 
 
 
 
 

หลักการ 



๑๖ 
 

กระบวนการลูกเสือ มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
๑. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจจงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือและพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วย

ความจริงใจ 
๒. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตนพร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุข

และ สันติภาพความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

๓. เข้าร่วมพัฒนาสังคมยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนและเพ่ือนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

๔. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๕. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 

วัตถุประสงค์ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือ

พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

๑. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  
๒. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
๓. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
๔. ให้รู้จักทําการฝีมือและฝึกฝนการทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามความ 
เหมาะสม  
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
 

ขอบข่าย 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ ร่วมกัน ให้

รู้จักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 
โดยกําหนดหลักสูตร เป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. ลูกเสือสํารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
๒. ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
๓. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๔. ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 



๑๗ 
 

ทั้งนี้ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จึงดำเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมี
องค์ประกอบ ๗ ประการ คือ  

๑. คําปฏิญาณและกฏ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้คําม่ันสัญญา ว่าจะปฏิบัติ ตามกฎของ
ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ทํา หรือ “บังคับ” ให้ทํา แต่ถ้า “ทํา” 
ก็จะทําให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ ฯลฯ  

๒. เรียนรู้จากการกระทําเป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสําเร็จหรือไม่สําเร็จของผลงานอยู่ที่การ
กระทําของตนเองทําให้มีความรู้ที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทายความสามารถ
ของตนเอง  

๓. ระบบหมู่เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและ
กัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น การเรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น  

๔.การใช้สัญลักษณ์ร่วมกันฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีด้วยการใช้
สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทําความเคารพ รหัส คําปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คําขวัญ ธง 
เป็นต้นวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลกซึ่งมีสมาชิกอยู่
ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจํานวนสมาชิก มากที่สุดในโลก 

๕. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติ อันโปร่งใสตามชนบท ป่า
เขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทํากิจกรรม กับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่ายพัก
แรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้
แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 

๖.ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่จัดให้เด็กทําต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ 
สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะทําและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลาก  
หลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 

 
๗.การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพ่ือให้เขาเกิดความม่ันใจใน 

การที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกันเด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นําผู้ใหญ่เองก็ 
ต้องการนําพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนา อย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 

 
เงื่อนไข 

๑. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
- การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษา อาจจัดเวลาได้ตาม

ความเหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภท อาจใช้ใน
เวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 



๑๘ 
 

๒. การจัดกิจกรรม 
๒.๑ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกอง ทุกครั้ง 

เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
๒.๑.๑ พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
๒.๑.๒ เกมหรือเพลง  
๒.๑.๓ เรียนตามหลักสูตร  
๒.๑.๔ การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๒.๑.๕ พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)  

๒.๒ กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความ อดทน อยู่ใน

ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทํางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจําเป็นต้องวางแผนนําลูกเสือไปเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้น
บทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่ค่ายพักแรม และตามหน้าที่ของ
ตนเองจึงจําเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มี โอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ  ให้ผู ้กํากับลูกเสือ         
นําลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และอยู ่ค่ายพักแรมปีหนึ ่ง ไม่น้อยกว่า ๑ ครั ้ง ครั ้งหนึ ่งให้อยู ่ค่ายพักแรม          
อย่างน้อย ๑ คืน 

๒.๓ กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้าประจํากอง พิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ลูกเสือมี
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 

๒.๔ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ ได้บําเพ็ญ
ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

 
 ๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นในแต่ละประเภท 
 ๔. สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 



๑๙ 
 

 
กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กและ เยาวชน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการ ด้านมนุษยธรรมเพ่ือพลโลก 
 
หลักการ  

๑. เป็นกิจกรรมที่สร้างพ้ืนฐานในการคิด ปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย
มนุษยธรรม รวมทั้งทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ 

๒. มีความเป็นเอกภาพและความหลากหลายในกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้างหลักสูตร
ยืดหยุ่นตามความจำเป็นะความสอดคล้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทยและเป็นพลเมืองดีของชาติ 

 
๓. เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา ศักยภาพ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม 
๔. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสถานศึกษาท้องถิ่นและประชาคมโลก 
 

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบ หน่วย กลุ่ม หมู่ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาด และยุวกาชาด การคุ้มครอง 



๒๐ 
 

กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยธรรม การช่วยเหลือ การรักษา สุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บําเพ็ญตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม การสร้าง สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะนําไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน (ข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖๐ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ 
๙ ว่าด้วยยุวกาชาด) จึงกําหนด จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความรู้ ความชํานาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนพัฒนา ตนเองทาง

ร่างกาย จิตใจ คุณธรรรม และธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาดมี คุณธรรรม จริยธรรม และ มีจิตใจเมตตา

กรุณาต่อเพ่ือนมนุษย ์
๔. บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
 

ขอบข่าย 
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กําหนดโครงสร้างหลักสูตรยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

- ยุวกาชาดระดับ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
- ยุวกาชาดระดับ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 
แนวการจัดกิจกรรม  

การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้อง เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมหลักประกอบด้วย ๔ กลุ่มกิจกรรม คือ 
๑.๑ กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  
เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก ยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์

ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วม กิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม     
เป็นผู้นําในการเผยแพร่ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ 
คุณค่า ของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย-หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความ
พร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต ประกอบด้วยสาระท่ีเกี่ยวกับเรื่อง 

๑.๑.๑. กาชาดสากล ๑.๑.๒ สภากาชาดไทย 
๑.๑.๓ ยุวกาชาด 

๑.๒ กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ  
เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษา และฝึกฝนทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะ ในการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การ
ปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจาก การถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 



๒๑ 
 

๑.๒.๑ สุขภาพ 
๑.๒.๒ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ 

๑.๓ กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  
เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิก ยุวกาชาดได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน
และสังคมได้ดี มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลที่มีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข มี
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ 

๑.๔ กลุ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์

และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และมรดกของชาติ 
พร้อมที่จะอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 

๑.๔.๑ การบําเพ็ญประโยชน์  
๑.๔.๒ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละสาระของ 

กิจกรรมหลักทั้ง ๔ กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับ แต่ละสาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สภาพการณ์ปัจจุบัน ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อม
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

๒. กิจกรรมพิเศษ  
เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลักโดยผู้สอนเป็นผู้กําหนดเวลา ในการจัดกิจกรรมได้ตามความ

เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความสามารถพื้นฐาน ในการดํารงชีวิตในสังคมตามความ
เหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น โดยผู้เรียน สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดหรือ
ความสนใจ และมีเกณฑ์การประเมินตามที่ กําหนดแต่ละกิจกรรม เมื่อผ่านเกณฑ์ผู้เรียนจึงจะมีสิทธิประดับ
เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ มีจํานวน ๕๔ กิจกรรม 

 
เงื่อนไข 
๑. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลา ได้ตามความ

เหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดแต่ละประเภท อาจใช้ในเวลาเรียน
ปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 

๒. การจัดกิจกรรม ควรจัดให้มีพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครั้งก่อนที่จะมี การปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑ พิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาด 
๒.๑.๑ เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง 
๒.๑.๒ ชักธงยุวกาชาดขึ้นสู่ยอดเสา 
๒.๑.๓ สงบนิ่ง ๒.๑.๔ กล่าวคําปฏิญาณตนยุวกาชาด  



๒๒ 
 

๒.๑.๕ ตรวจและรายงาน 
๒.๑.๖ นัดหมายและชี้แจง 

๒.๒ พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด 
๒.๒.๑ เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง 
๒.๒.๒ นัดหมายและชี้แจง ๒.๒.๓ ชักธงยุวกาชาดลง 
๒.๒.๔ เลิกแถว 

๒.๓ กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการยุวกาชาด เช่น พิธีเข้า ประจําหมู่ พิธีทบทวน
คําปฏิญาณตนยุวกาชาดและสวนสนาม พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

๒.๔ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ยุวกาชาดได้บําเพ็ญ ประโยชน์ทั ้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

๓. ผู้นํายุวกาชาดควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง เช่น หลักสูตรครูผู้สอน หลักสูตรผู้นํายุวกาชาด เป็นต้น 

๔. สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดตามข้อบังคับ 
 
 

 
 



๒๓ 
 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกัน จัดขึ้นตาม
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตาม เจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและ ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็ม ตามศักยภาพ ตลอดจน
ปลูกฝังจิตสํานึกในการทําประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน การจัดตั้งมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของ ผู้ที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสถานศึกษา 

 
 
 

หลักการ 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่สําคัญดังนี้ 
๑. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความ สมัครใจ 
๒. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันทํางานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา และช่วยกัน แก้ปัญหา 
๓. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๔. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น 

  
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด ประสบการณ์

ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
 

ขอบข่าย 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข่ายดังนี้  
๑. เป็นกิจกรรมที่เก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
๒. เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 
๓. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และท้ังในและนอกเวลาเรียน 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับบริบทและ
สภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 



๒๔ 
 

๑. สถานศึกษาบริหารการจัดการให้ผู ้เรียนดําเนินกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบ ภายในหรือ
ภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา ๑ ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา ๑ 
ปีการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า ๑ ปีการศึกษา 

๒. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรสํารวจความ สนใจของผู้เรียน
ในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม 

 
 
 
๓. กรณีที่สถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม ชมรม และเชิญ

ครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติ ที่สถานศึกษากําหนด 
๔. ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

กิจกรรม 
 
เงื่อนไข 

๑. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาจัดให้เป็นไปตาม โครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒. สมาชิกของชุมนุม ชมรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม ชมรม และมี
ผลงานชิ้นงานคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ของแต่ละกิจกรรม 

๓. สถานศึกษามีระบบการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของชุมนุม ชมรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 



๒๕ 
 

 



๒๖ 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบําเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ
เมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
หลักการ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความสําคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้เรียนในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ขอบข่าย 

เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนาหรือกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียนดําเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดี
งาม ความเสียสละต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสํารวจและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ดังนี้ 

 
 
๑. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน

และครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของ ชั้นเรียนและโรงเรียนจนเกิดเป็น
นิสัยในการสมัครใจทํางานต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงานเหล่านี้จะขยายขอบเขตจากใกล้ตัวไปสู่สังคม
ที่อยู่ภายนอกได้ 



๒๗ 
 

๒. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรมโดยให้ทํากิจกรรมด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมโดยรวม 

 
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีแนวการจัดดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

๒. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนนําเสนอการจัดกิจกรรม
ต่อโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการหรือโครงงานหรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดที่ชัดเจน 

๓. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียน สามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ดังนี้ 

๑) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
๒) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 

เงื่อนไข 
๑. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุก ภาค

เรียนปี โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๒. เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกข้ันตอนและต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม 
๓. ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที่หรือ

รูปแบบของกิจกรรมใดก็ได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาและข้ึนอยู่กับการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั ้น โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กำหนดรายละเอียดของรหัสวิชา ชื่อวิชา และโครงสร้างรายวิชากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยไว้ ดังนี้ 



๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 



๒๙ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
- หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวติในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 160 160 160 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

- ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
• สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสัย 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย 160 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๓๐ 
 

ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 120 
* ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชวีิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร ์
       - ภูมิศาสตร์  

๔๐ 

ส๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ 
ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐ 
ส๑๑๒๓๑  หน้าที่พลเมอืง ๑ ๔๐ 
อ๑๑๒๐๑  English for Communication ๑ ๔๐ 
จ๑๑๒๐๑  ภาษาจีน ๑ ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑  การป้องกันทุจริต ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

• กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

• กิจกรรมนกัเรียน  
       - ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๓๐ 
       - ชุมนุม หรรษาภาษาจนี ๑ ๔๐ 

• กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๑๒๐ 

 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย 160 
ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 120 
* ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชวีิตในสังคม 

๔๐ 

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 



๓๑ 
 

       - เศรษฐศาสตร ์
       - ภูมิศาสตร์  
ส๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ 
ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐ 
ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมอืง ๒ ๔๐ 
อ๑๒๒๐๑  English for Communication ๒ ๔๐ 
จ๑๒๒๐๑   ภาษาจีน ๒ ๔๐ 
ส๑๑๒๐๒ การป้องกันทุจรติ ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

• กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

• กิจกรรมนกัเรียน  
       - ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๓๐ 
       - ชุมนุม หรรษาภาษาจนี ๒ ๔๐ 

• กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๑๒๐ 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย 160 
ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 120 
* ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชวีิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร ์
       - ภูมิศาสตร์  

๔๐ 

ส๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ 
ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 



๓๒ 
 

อ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐ 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมอืง ๓ ๔๐ 
อ๑๓๒๐๑  English for Communication ๓ ๔๐ 
จ๑๓๒๐๑   ภาษาจีน ๓ ๔๐ 
ส๑๓๒๐๓ การป้องกันทุจรติ ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

• กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

• กิจกรรมนกัเรียน  
       - ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๓๐ 
       - ชุมนุม หรรษาภาษาจนี ๓ ๔๐ 

• กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๑๒๐ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖5  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๒๐ 
ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑๒๐ 
* ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชวีิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร ์
       - ภูมิศาสตร์  

๘๐ 

ส๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐ 
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมอืง ๔ ๔๐ 
อ๑๔๒๐๑  English for Communication ๔ ๔๐ 
จ๑๔๒๐๑   ภาษาจีน ๔ ๔๐ 
ส๑๔๒๐๔ การป้องกันทุจรติ ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

• กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

• กิจกรรมนกัเรียน  

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 



๓๓ 
 

       - ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๓๐ 
       - ชุมนุม หรรษาภาษาจนี ๔ ๔๐ 

• กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๑๒๐ 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๒๐ 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑๒๐ 
* ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชวีิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร ์
       - ภูมิศาสตร์  

๘๐ 

ส๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐ 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมอืง ๕ ๔๐ 
อ๑๕๒๐๑  English for Communication ๕ ๔๐ 
จ๑๕๒๐๑   ภาษาจีน ๕ ๔๐ 
ส๑๕๒๐๕ การป้องกันทุจรติ ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

• กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

• กิจกรรมนกัเรียน  
       - ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๓๐ 
       - ชุมนุม หรรษาภาษาจนี ๕ ๔๐ 

• กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๑๒๐ 

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 

* บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 



๓๔ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิยาสัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๒๐ 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑๒๐ 
* ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชวีิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร ์
       - ภูมิศาสตร์  

๘๐ 

ส๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐ 
ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมอืง ๖ ๔๐ 
l๑๖๒๐๑  การค้นคว้าเพื่อเรยีนรู้ (Knowledge Inquiry) ๔๐ 
จ๑๖๒๐๑   ภาษาจีน ๖ ๔๐ 
ส๑๖๒๐๖ การป้องกันทุจรติ ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

• กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

• กิจกรรมนกัเรียน  
       - ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๓๐ 
       - ชุมนุม หรรษาภาษาจนี ๖ ๔๐ 

• กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๑๒๐ 

 
 
 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 

* บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                  เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรม
การเรียนรู ้

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เตรียมลูกเสือสำรอง เตรียมลูกเสือสำรอง (๑๐)  



๓๖ 
 

  ๑. กิจการลูกเสือ (๒)  
  - ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสำรองและ 

ประโยชน์การเป็นลูกเสือสำรอง 
๑  

  - เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือสำรอง ๑  
  ๒. นิทานเรื่องเมาคลี (๒)  
  ๓. ระเบียบแถวเบื้องต้น (๒)  
  - ระเบียบแถวท่าพัก ๑  
  - รูปแถวต่าง ๆ ๑  
  ๔. การทำความเคารพ (๒)  
  - การเคารพรายบุคคล ๑  
  - การเคารพเป็นหมู่ ๑  
  ๕. การจับมือซ้าย (๑)  
  - ประวัติการจับมือซ้าย ๑  
  ๖. คำปฏิญาณกฎและคติพจน์ (๑)  
  - คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง/กฎของ

ลูกเสือสำรอง/คติพจน์ของลูกเสือสำรอง 
๑  

 ดาวดวงที่ ๑   ดาวดวงที่ ๑ (๒๐)  
๒ อนามัย อนามัย (๒)  
  - การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้าและเล็บ   
  - การหายใจอย่างถูกวิธี   
  - การปฐมพยาบาลแผลขนาดเล็ก   

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม
การเรียนรู ้

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๓ ความสามารถในเชิง
ทักษะ 

ความสามารถในเชิงทักษะ (๓)  

  - การขว้างและรับลูกบอล ๑  
  - การม้วนหน้า กา/รกระโดดกบ ๑  
  - การปีนต้นไม้/การไต่เชือก ๑  

๔ การสำรวจ การสำรวจ (๒)  
  - การสำรวจและการเยือนสถานที่ใกล้เคียง ๑  
  - การขอความช่วยเหลือ ๑  

๕ การค้นหาธรรมชาติ การค้นหาธรรมชาติ (๒)  



๓๗ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม
การเรียนรู ้

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๙ การฝีมือ  การฝีมือ (๑)  
  - การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ ๑  

๑๐ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกลางแจ้ง (๑)  
  - การเดินสะกดรอย ๑  

๑๑ การบันเทิง การบันเทิง (๑)  
  - การแสดงเงียบ ๑  

๑๒ การผูกเงื่อน การผูกเงื่อน (๒)  
  - การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ 

และประโยชน์ของเงื่อน 
 ๑  

  - การเก็บเชือก ๑  
๑๓ คำปฏิญาณและกฎ

ของลูกเสือสำรอง 
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง (๑)  

  - การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือสำรอง 

๑  

  - การเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตสัตว์ ๒  
๖ ความปลอดภัย ความปลอดภัย (๒)  
  - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/อันตรายที่

เกิดจากไฟและวิธีป้องกัน 
๑  

  - ความปลอดภัยในการเดินถนนและข้าม
ถนน 

๑  

๗ บริการ บริการ (๒)  
  - การเก็บรักษาเสื้อผ้า รองเท้า    
  - การจัดและเก็บที่นอน    
  - การต้มน้ำร้อน   
  - การทำความสะอาดเครื่องใช้   

๘ ธงและประเทศต่าง ๆ ธงและประเทศต่าง ๆ (๑)  
  - พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจ 
  

  - พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ 

  

  - เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี   
  - ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธงชาติอังกฤษ   

ธงชาติฟิลิปปินส์ 
  



๓๘ 
 

๑๔ วิชาพิเศษ วิชาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชา 
หรือใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้) 

บูรณาการ ผู้เรยีนเลือก
เรียนเอง 

๑๕ การเดินทางไกล การเดินทางไกล บูรณาการ ผู้สอนเลือก
กิจกรรม
กำหนดเวลา
ตามความ
เหมาะสม 

  รวมทั้งหมด (๓๐)  

 
 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรม    การ
เรียนรู้ 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๑ อนามัย อนามัย (๒)  

     - ความสำคัญของการนอนหลับ ๑  

  - การปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกำเดาออก ๑  

๒ ความสามารถในเชิงทักษะ ความสามารถในเชิงทักษะ (๓)  

      - การกระโดดเชือก ๑  

      - การเดินทรงตัว/การม้วนตัว ๑  

  - การข้ึนบันได/การเลี้ยงลูกบอล ๑  

๓ การสำรวจ การสำรวจ (๒)  

      - การสำรวจและการเยือนสถานที่ ๒  

๔ การค้นหาธรรมชาติ การค้นหาธรรมชาติ (๓)  

      - การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ๑  

  - การเรียนรู้พืชที่เป็นอาหารของสัตว์ ๒  

๕ ความปลอดภัย ความปลอดภัย (๒)  

  - สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ๑  



๓๙ 
 

  - การปฏิบัติตนในการเดินทางทางน้ำ ๑  

๖ บริการ บริการ (๒)  

      - การบริการเก่ียวกับเหตุฉุกเฉิน ๒  

๗ ธงและประเทศต่าง ๆ ธงและประเทศต่าง  ๆ (๒)  

  - การชักธงชาติ ๑  

  - การเก็บรักษาธงชาติ ๑  

๘ การฝีมือ การฝีมือ (๓)  

- การทำนาฬิกาแดด/เข็มทิศจำลอง ๑  

- การพับกระดาษ ๑  

- การทำไม้สูงสำหรับเดิน ๑  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๙ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกลางแจ้ง (๓)  

  - การก่อไฟ ๑  

  - การปรุงอาหาร ๑  

  - การดับไฟและการทำความสะอาด
สถานที่ 

๑  

๑๐ การบันเทิง การบันเทิง (๓)  

  - การแสดงผล/การเล่านิทาน ๑  

  - การร้องเพลงการเล่นดนตรี ๑  

  - การม้วนตัวท่าต่าง ๆ  ๑  

๑๑ การผูกเงื่อน การผูกเงื่อน (๓)  

  - การผูกเงื่อน บ่วงสายธนู ๑  

  - การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ ๑  

  - ประโยชน์ของเงื่อน/ การเก็บเชือก  ๑  

๑๒  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง (๒)  

  - การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสำรอง 

๒  

๑๓ วิชาพิเศษ วิชาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชา หรือ
ใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

บูรณาการ ผู้สอนเลือก
เรียนเอง 

๑๔ การเดินทางไกล การเดินทางไกล บูรณาการ ผู้สอน
กำหนดเวลา
และ 
กิจกรรม 
ตามความ 
เหมาะสม 



๔๐ 
 

รวมทั้งหมด (๓๐)  

 
 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรม
การเรียนรู ้

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๑ อนามัย อนามัย (๓)  

     - การจัดทำถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบัน
พยาบาล 

๑  

  - การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ ๑  

  - การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย    
เมื่อถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก 

๑  

๒ ความสามารถในเชิง
ทักษะ 

ความสามารถในเชิงทักษะ (๓)  

  - การวิ่ง ๑  

     - การกระโดดไกล/การขว้างลูกบอล ๑  

     - การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ๑  

๓ การสำรวจ การสำรวจ (๓)  

  - การนับเวลาเข็มนาฬิกา ๑  

      - การวางแผนการเดินทาง ๒  

๔ การค้นหาธรรมชาติ การค้นหาธรรมชาติ (๓)  

  - การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ ๑  

      - การจัดทำสมุดภาพหรือสะสมเกี่ยวกับ
แมลงหรือสิ่งมีชีวิตในสระน้ำ 

๒  

๕ ความปลอดภัย ความปลอดภัย (๒)  

  - การปฏิบัติตามกฎจราจร ๑  

      - การเรียนรู้ความปลอดภัยในบ้าน ๑  

๖ บริการ บริการ (๓)  



๔๑ 
 

  - การวางแผนและดำเนินการให้บริการแก่
ผู้อื่น 

๓  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรม
การเรียนรู ้

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น ้ำหนัก
คะแนน 

๗ ธงและประเทศต่าง ๆ ธงและประเทศต่าง  ๆ (๒)  
  - ธงลูกเสือประจำจังหวัด/ธงคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 
๑  

  - ธงประเทศต่าง ๆ  @  
๘ การฝีมือ การฝีมือ (๒)  
  - การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ ๑  
  - วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ ๑  

๙ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกลางแจ้ง (๒)  
  - ทิศ/เข็มทิศ ๑  
  - การหาระยะทาง ๑  

๑๐ การบันเทิง การบันเทิง (๒)  
  - การแสดงละคร/การร้องเพลงหรือฟ้อนรำ ๑  
  - การทำหุ่น และเชิดหุ่น ๑  

๑๑ การผูกเงื่อน การผูกเงื่อน (๓)  
  - การผูกเงื่อน บ่วงสายธนู ๑  
  - การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น ๑  
  - การขดเชือกหรือสายยาง ๑   

๑๒ คำปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสำรอง 

คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง (๒)  

  - การท่อง การบอก ความหมาย และการ
ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 

๒  

๑๓ วิชาพิเศษ วิชาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชา หรือใช้วิธี
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

บูรณาการ ผู้สอนเลือก
เรียน 

๑๔ การเดินทางไกล การเดินทางไกล บูรณาการ ผู้สอน
กำหนดเวลา/
กิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 

  รวมทั้งหมด (๓๐)  

 
โครงสร้างรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 



๔๒ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก

คะแนน 
๑ ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือโลก ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือโลก (๓)  

     - ประวัติของลอร์ดโรเบิร์ตเบเดนโพเอลล์ ๑  

  - วิวัฒนาการลูกเสือโลก ๑  

      - องค์การลูกเสือโลก ๑  

๒ ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือไทย ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือไทย (๔)  

     - การลูกเสือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๑  

     - การลูกเสือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๑  

     - การลูกเสือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

๑  

     - การลูกเสือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๑  

๓ การทำความเคารพ/แสดง
รหัสและการจับมือซ้าย 

การทำความเคารพ การแสดงรหัส  
และการจับมือซ้าย 

(๓)  

  - การทำความเคารพ ๑  

  - การแสดงรหัสของลูกเสือสามัญ ๑  

  - การจับมือซ้าย ๑  

๔ คำปฏิญาณ กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญ 

คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญ 

(๓)  

  - คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ๑  

      - กฎของลูกเสือสามัญ ๑  

      -  คติพจน์ของลูกเสือสามัญ ๑  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๕ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกลางแจ้ง (๓)  

  - กิจกรรมกลางแจ้ง ๑  

      - การบริการในโรงเรียนและชุมชน ๑  

  - การผูกเงื่อน ๑  

๖ ระเบียบแถว ระเบียบแถว (๔)  

  - ท่ามือเปล่า   ๑  



๔๓ 
 

  - ท่าถือไม้พลอง   ๑  

      - การใช้สัญญาณมือและสัญญาณ
นกหวีด    

๑  

      - การตั้งแถวและการเรียกแถว ๑  

  รวมทั้งหมด (๓๐)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การรู้จักดูแลตนเอง การรู้จักดูแลตนเอง (๕)  

     - การบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ลงในเครื่องหลัง ๑  

     - การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลที่จำเป็น ๑  

  - การก่อกองไฟ/การลงมือปฏิบัติการปรุง
อาหาร 

๑  



๔๔ 
 

  - การกางเต็นท์และการรื้อเต็นท์ ๑  

  - ค่ายพักแรม ๑  

๒ การช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่น (๖)  

     - การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลและการ
ห้ามเลือด 

๑  

     - การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงสัตว์ 
กัดต่อยและถูกแมงมุมพิษกัด 

๑  

     - การปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูพิษกัด ๑  

     - การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์ข่วนหรือกัด ๑  

  - การปฐมพยาบาลบาดแผลถูกแดดเผาถูกไฟ
ไหม้ บาดแผลถูกของร้อนลวก และการเป็นลม 

๑  

  - การนำทางไปยังสถานที่สำคัญในท้องถิ่น ๑  

๓ การเดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ 

การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
 

(๓)  

    - การหาทิศ ๑  

    - การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ/การเดิน
ทางไกล 

๑  

    - กฎจราจร ๑  

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
เนื้อหากิจกรรม เวลา/ 

ชม. 
น้ำหนัก
คะแนน 

๔ ทักษะในทางวิชาลูกเสือ ทักษะในทางวิชาลูกเสือ (๕)  

     - การใช้และการเก็บรักษามีดและขวาน ๑  

     - การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกัน
 และขนาดต่างกัน 1 เงื่อน 

๑  

    - เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด  เงื่อนผูกรั้ง ๑  

  - ผูกประกบ 2 ผูกประกบ 3 ผูกทะแยงและ
ผูกกากบาท 

๑  

  - กาลอากาศ ๑  

๕ งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ (๓)  

     - เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญและ
เครื่องหมายสายยงยศ 

๑  

     - การขอสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายนักผจญภัยในป่า 

๑  



๔๕ 
 

     - การขอสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
เครื่องหมายนักธรรมชาติศึกษา 

๑  

๖ คำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสามัญ 

คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ (๑)  

  - คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ ๑  

๗ ระเบียบแถว ระเบียบแถว (๗)  

  - ท่าตรง-ท่าพัก และท่าหันอยู่กับที่ ๑  

    -  ท่าเดิน/ท่าหยุด/ท่าหันขณะเดิน ๑  

  -   -  ท่าเดินเฉียง ท่าก้าวทางข้างและท่าก้าว
ถอยหลัง 

๑  

  - ท่าวิ่ง-ท่าหยุด ท่าเปลี่ยนเป็นเดิน  
ท่าเปลี่ยนเท้าขณะวิ่ง และท่าหันขณะวิ่ง 

๑  

    - การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไม้พลอง ๑  

  - ท่าถอดหมวก-สวมหมวกในท่าถือ ๑  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ 
ชม. 

น้ำหนัก
คะแนน 

  ไม้พลอง และท่าหันอยู่กับที่ในท่าถือไม้พลอง   

     - สัญญาณมือและสัญญาณแตรหรือนกหวีด 
การตั้งแถวและการเรียกแถว 

๑  

  รวมทัง้หมด (๓๐)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรม
การเรียนรู ้

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การพ่ึงตนเอง การพ่ึงตนเอง (๔)  
     - การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรมและการสร้างที่พัก

แรม 
๑  

     - วธิีการใช้และดูแลรักษาตะเกียง เตาและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

๑  

  - การปรุงอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม ๑  
  - การรักษาตัว สาเหตุ การป้องกัน การเจ็บป่วย ๑  

๒ การบริการ การบริการ (๔)  
     - การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ๑  
     - การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ ๑  
     - การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  

 และการติดต่อขอความช่วยเหลือ 
๑  

     - ลูกเสือสามัญจิตอาสา ๑  
๓ การผจญภัย การผจญภัย (๔)  
    - การผจญภัย อยู่ค่ายพักแรมและการเดินทางไกล ๒  
    - การหาทิศกับการใช้เข็มทิศและแผนที่ ๑  



๔๗ 
 

    - กิจกรรมกลางแจ้ง ๑  
๔ วิชาการลูกเสือ วิชาการลูกเสือ (๑๐)  
  โครงการบุกเบิก ๑  
  การผูกเงื่อน ๓  
  การปรุงอาหารแบบชาวป่า ๒  
  การจัดทำอนุทินธรรมชาติ ๑  
  การจัดทำสถิติกาลอากาศประจำวัน ๑  
  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกิจกรรม
การเรียนรู ้

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๕ ระเบียบแถว ระเบียบแถว (๘)  

     - การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า ๒  

     - การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไม้พลอง ๑  

  - การจัดแถวสวนสนาม ๑  

  - การทำความเคารพขณะอยู่กับที่ ๑  

     - ท่าทางการเดินในการสวนสนาม ๑  

     - การทำความเคารพขณะเดินผ่านธง 3 ธง ใน
การสวนสนาม 

๑  

     - ขั้นตอนการสวนสนาม ๑  

  รวมทัง้หมด (๓๐)  



๔๘ 
 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชา ยุวกาชาด 
โครงสร้างรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑             เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรม 
เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก

คะแนน 

๑ กาชาดสากลและ
กาชาดไทย 

กาชาดสากลและกาชาดไทย (๔)  
- สัญลักษณ์ของกาชาด ๑  
- ความเป็นมาของสัญลักษณ์กาชาด ๑  
- คำปฏิญาณตนของยุวกาชาด 
- แนวทางปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนของยุว

กาชาด 

๒  

๒ สุขภาพดีมีสุข สุขภาพดีมีสุข (๖)  
- การเสริมสร้างสุขภาพ 

• การนั่ง ยืน เดิน อย่างถูกสุขลักษณะ 
• รู้จักโรคระบาด โควิด 19 

๒  

- อาหารกับสุขภาพ 
• อาหารหลัก ๕ หมู่ 
• อาหารที่ควรรับประทาน 
• อาหารที่ไม่ควรรับประทาน 

๒  

- การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
• ก่อนรับประทานอาหาร 
• ขณะรับประทาน 
• หลังรับประทาน 

๒  

๓ การปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
 
 

การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (๑๒)  
- บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ๒  
- ระเบียบแถวเบื้องต้น  

• ท่าตรงและท่าพัก 
๘  



๔๙ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรม 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ 
ชม. 

น้ำหนัก
คะแนน 

  • การหันอยู่กับท่ี 
• การเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียว

และแถวตอน 

  

-   เกมเบ็ดเตล็ด ๒  
๔ บำเพ็ญประโยชน์

เพ่ือส่วนรวม 
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (๘)  

- อุปกรณ์ทำความสะอาด ๒  
- ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ๒  
- สิ่งแวดล้อมภายในบ้านและโรงเรียน ๒  
- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๒  

รวมทั้งหมด (๓๐)  



๕๐ 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒             เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรม 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กาชาดสากลและ
กาชาดไทย 

กาชาดสากลและกาชาดไทย (๗)  
- สัญลักษณ์ของกาชาดทั่วไป 
- ที่ของสัญลักษณ์กาชาด 
- ประวัติกาชาดสากล 

๒  

- ประวัติกาชาดไทย ๒  
- สัญลักษณ์ยุวกาชาด ๑  
- วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดไทย ๒  

๒ สุขภาพดีมีสุข สุขภาพดีมีสุข (๙)  
- ความหมายและชนิดของโรค ๒  
- สาเหตุของการเกิดโรค ๒  
- การป้องกันโรค จากไวรัส โรคโควิด 19 ๒  
- การสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคล ๓  

๓ การปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของ
สังคม 

การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (๘)  
- บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ๒  
- ระเบียบแถวเบื้องต้น  

• การหันอยู่กับท่ี 
• การเข้าแถวครึ่งวงกลมและวงกลม 

๔  

- เกมและกีฬาเบ็ดเตล็ด ๒  
๔ บำเพ็ญประโยชน์

เพ่ือส่วนรวม 
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (๖)  

- การรักษาและการทำความสะอาดห้องเรียน ๑  
- การเก็บเครื่องใช้และของมีคม ๒  
- การจัดเก็บของเล่น ๑  
- การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒  

รวมทั้งหมด (๓๐)  

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๑) 



๕๑ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรม 
เนื้อหากิจกรรม เวลา/ 

ชม. 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กาชาดสากลและ
กาชาดไทย 

กาชาดสากลและกาชาดไทย (๖)  
- วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดไทย ๒  

- ประโยชน์และหน้าที่ของหน่วยงาน
สภากาชาดไทย 

๑  

- กิจกรรมกาชาด ๒  
- การปฏิบัติตามคำปฏิญาณตน ๑  

๒ สุขภาพดีมีสุข สุขภาพดีมีสุข (๘)  
- การเสริมสร้างสุขภาพ ๒  
- การยกของอย่างถูกวิธี ๒  
- สิ่งเสพติดและการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจาก

โควิด 19 
๒  

- ความปลอดภัยในการเดินทางทางบก ๒  
๓ การปฏิบัติตนให้เป็น

พลเมืองที่ดีของ
สังคม 

การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (๘)  
- ความสำคัญของสัมพันธภาพและความเข้าใจ

อันดี 
๒  

- ระเบียบแถว  
• ระเบียบแถวท่าพักต่างๆ 
• แถวหน้ากระดานปิดระยะ 
• แถวหน้ากระดานเปิดระยะ 
• แถวหน้ากระดานเรียงเดี่ยว 

๔  

- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม ๒  
๔ บำเพ็ญประโยชน์

เพ่ือส่วนรวม 
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (๘)  

- กีฬาสามัคคี ๒  

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรม 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ 
ชม. 

น้ำหนัก
คะแนน 

  -    การรักษาความสะอาดในโรงเรียน ๒  
- การดูและและจัดห้องเรียน ๒  

- การบำเพ็ญประโยชน์ ๒  
                                                 รวมทั้งหมด (๓๐)  



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรม 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ 
ชม. 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กาชาดสากลและ
กาชาดไทย 

กาชาดสากลและกาชาดไทย (๗)  
- พิธีเข้าประจำหมู่ ๑  

- ประวัติกาชาดสากล ๑  



๕๓ 
 

- หลักการกาชาดสากล ๑  
- หน้าที่กาชาดสากล ๒  
- กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ๑  
- คำปฏิญาณตนของยุวกาชาด ๑  

๒ สุขภาพดีมีสุข สุขภาพดีมีสุข (๗)  
- การจราจรเบื้องต้นและสัญญาณจราจร ๒  
- ความปลอดภัยทางน้ำ ๒  
- รู้จักรักษาตนให้ห่างไกลจาก โควิด 19 ๑  
- ป้องกันตนเองจากภัยสิ่งเสพติด ๒  

๓ การปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของ
สังคม 

การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (๑๐)  
- การเคารพในสิทธิมนุษยชน ๒  
- การเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธภาพและความ

เข้าใจอันดี 
๒  

- ระเบียบแถวสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือ ๒  
- ระเบียบแถว/นับการเดินเท้า/ก้าวตามคำสั่ง ๒  
- ระเบียบแถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง แถว

วงกลม ก แถววงกลม ข และแถวรัศมี 
๒  

๔ บำเพ็ญประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม 

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (๖)  
- รักษาความสะอาดสถานที่ที่ใช้ร่วมกัน ๓  
- การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๓  

รวมทั้งหมด (๓๐)  

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรม 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ ชม. น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กาชาดสากลและ
กาชาดไทย 

กาชาดสากลและกาชาดไทย (๖)  
- หลักการกาชาด ๒  
- อนุสัญญาเจนิวา ๑  
- ประวัติการก่อตั้งยุวกาชาดไทยและ

วิวัฒนาการเครื่องแบบยุวกาชาดไทย 
๒  

- คำปฏิญาณตนของยุวกาชาด ๑  
๒ สุขภาพดีมีสุข สุขภาพดีมีสุข (๖)  

- การรักษาความสะอาดมือ ๒  



๕๔ 
 

- การใช้ผ้ากันเปื้อน ๒  
- โรคติดต่อและการป้องกัน (โควิด 19) ๒  

๓ การปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของ
สังคม 

การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (๑๑)  
- ความหมายของสัมพันธภาพและความเข้าใจ

อันดี 
๒  

- การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสัมพันธภาพและ
ความเข้าใจอันดี 

๒  

- ระเบียบวินัยในการฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง ๓  
- ระเบียบวินัยในการเดินสวนสนาม ๔  

๔ บำเพ็ญประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม 

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (๗)  
- การบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ๒  
- มลภาวะทางน้ำและทางอากาศ ๓  

  - การประดิษฐ์เครื่องใช้และของเล่นจากวัสดุ ๒  
รวมทั้งหมด (๓๐)  

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้กิจกรรม 

เนื้อหากิจกรรม เวลา/ 
ชม. 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กาชาดสากลและ
กาชาดไทย 

กาชาดสากลและกาชาดไทย (๖)  
- ยุวกาชาดกับชุมชน ๑  
- บทบาทของยุวกาชาดในการช่วยเหลือชุมชน ๑  
- คุณสมบัติและสิทธิของสมาชิกสภากาชาดไทย ๒  
- สร้างสัมพันธ์กับเพ่ือนยุวกาชาด/บุคคลทั่วไป ๒  

๒ สุขภาพดีมีสุข สุขภาพดีมีสุข (๑๐)  
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ๒  
- การตรวจอาการผู้ป่วยเบื้องต้นและหลักปฏิบัติ

เมื่อมีผู้เจ็บป่วยในบ้าน 
๒  

- การปูที่นอนผู้ป่วย ๒  
- การปฐมพยาบาล(แมลงหรือสัตว์พิษกัดต่อย) ๒  
- โรคติดต่อและการป้องกัน (โควิด 19) ๒  



๕๕ 
 

๓ การปฏิบัติตนให้
เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม 

การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (๗)  
- กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๑  
- การอยู่ค่ายพักแรม ๒  
- ระเบียบวินัยในการเดิน (เดินตามปกติ เดิน

ตามสบาย เดินครึ่งก้าว เปลี่ยนเท้าซอย และ
การหยุด) (ขวาหัน ซ้ายหัน กลับหลังหัน) 

๒  

- ระเบียบแถวต่างๆ  ๒  
๔ บำเพ็ญประโยชน์

เพ่ือส่วนรวม 
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (๗)  

- การเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ๓  
- การจัดทำบัตรอวยพร/ประดิษฐ์ซองจดหมาย ๑  
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ๓  

รวมทั้งหมด (๓๐)  

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

 
  ในส่วนของการจัดทำคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเขียนใน
ลักษณะความเรียงระบุองค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติของวิชาเป็น
การเขียนในภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานหรือผลการเรียนรู ้ใน
รายวิชาเพ่ิมเติม คำอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ชั้นปี 
- จำนวนเวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 

รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีต่อ
การมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข  
รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ  มี
คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู ้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดี   มี
ความรู้และทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น ทำเป็น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เกิดการเรียนรู้สามารถ
วางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมทั้งการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและ
อาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการ

ดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 



๕๗ 
 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

๔. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              กิจกรรมนักเรียน (เตรียมลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑                  เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสำรอง  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ร่วมกัน ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. เตรียมลูกเสือสำรอง นิยายเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ การทำความเคารพหมู่  (แกรนด์
ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น คำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง 
 ๒. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑  อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ   
ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบัน เทิง การผูกเงื ่อน คำ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๑  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  
กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและ
ฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของ
ชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
๗. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 



๕๘ 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที ่  ๒  นิยายเมาคลี  ประวัติการ เริ ่มกิจการลูกเสือ การทำความเคารพหมู่                  
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเง่ือน  ธง  และประเทศต่าง ๆ การฝีมือที่     ใช้วัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๒  สามารถปฏิบัติตาม  คำปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
ระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำ
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี  ๓) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓                                                     เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 



๕๙ 
 

 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือสำรอง  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสำรองที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลและปฏิบัติ
กิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  ๓  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพหมู่                
(แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และ  คติพจน์
ของลูกเสือสำรอง อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ การฝีมือที่ใช้วัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๓ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรม
ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ ่น อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๕. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความม่ันคงของชาติ 
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔        เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ   คติพจน์  
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญ  ที่มีความเป็น
เอกล ักษณ์ร ่วมก ัน  ศ ึกษาธรรมชาต ิในช ุมชนด ้วยความสนใจ ใฝ ่ร ู ้และม ีจ ิตสำ นึกในการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของ



๖๐ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ  ประวัติของ Load  Baden  Powell  พระราชประวัติ
สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของกระบวนการ  ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  
การทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย  กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า  ท่ามือไม้พลวง  
การใช้สัญญามือและนกหวีด การตั้งแถวและการเรียนแถว 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมตา่ง 
ๆ ตามความเหมาะสม ความถนัด และความสนใจ รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง  
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท)) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕               เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณ  คติพจน์
และกฎของลูกเสือสามัญ  เรียนรู้จากคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญที่มีความ เป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลดภาวะโลกร้อนและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทักษะ
ในทางวิชาลูกเสือ  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทาง  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทำงานอดิเรก  
และเรื่องที่สนใจ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริตมีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  บำเพ็ญตนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง 



๖๑ 
 

ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมลูกเสือสามัญ  (ลูกเสือเอก) ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 

เปิดประชุมกองดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่ และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ คติพจน์ และกฎของลูกเสือ
สามัญ วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบแถว  การพึ่งตนเอง การผจญภัย  การใช้สัญลักษณ์  สมาชิกลูกเสือสามัญ  
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ  และ คติพจน์
ของลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีระเบียบวินัย  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรม ต่าง 
ๆ ตามความเหมาะสม  ความถนัด  และความสนใจ  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความ
มั่นคง  ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟังและพ่ึงตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 



๖๒ 
 

3. บำเพ็ญตนเพ่ือส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความถนัดและความสนใจ 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาด ระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑             เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  การคุ้มครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี   อันจะนำไปสู่สันติภาพ
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หลักการกาชาดเบื้องต้น การเสริมสร้าง
สุขภาพส่วนบุคคล ความสามัคคีและ ความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบำเพ็ญ
ประโยชน์ การให้บริการผู้อื่น การเสริมสร้างสุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว ว่องไว ฝึก
ทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การทำความเคารพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด และกระบวนการของยุวกาชาด   
๒.  มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๖.  เป็นมิตรกับคนทุกทั่วไป  เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย 
๗.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 



๖๓ 
 

 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๒                         เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด  การคุ้มครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี    อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมาของกาชาดสากล กาชาดไทย วัตถุประสงค์ของยุว
กาชาดไทย การเสริมสร้าง สุขภาพส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดี การป้องกันตนเองจากโรคภัยต่าง ๆ ความสามัคคี
และความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การให้บริการผู้อื่น การ
เสริมสร้าง สุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตาม
คำสั่ง การทำความเคารพ การทำความสะอาดพ้ืนที่ที่เป็นส่วนรวม และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด และกระบวนการของยุวกาชาด   
๒.  มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๖.  เป็นมิตรกับคนทุกทั่วไป  เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย 
๗.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๖๔ 
 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๑) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๓              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพ  ที่ดีบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการกาชาดเบื้องต้น วัตถุประสงค์ของยุว
กาชาดไทย หน้าที่ของหน่วยงานสภากาชาดไทย กิจกรรมกาชาดและการปฏิบัติตาม คำปฏิญาณตน การ
เสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล การหลีกเลี่ยงจากภัยสิ่งเสพติดและรู้ จักปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การจราจรทางบก ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบำเพ็ญ
ประโยชน์ การ ให้บริการผู้อื่น การเสริมสร้างสุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว ว่องไว ฝึก
ทักษะ ระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การทำความเคารพ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด และกระบวนการของยุวกาชาด   
๒.  มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๖.  เป็นมิตรกับคนทุกทั่วไป  เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย 
๗.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

 รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๔              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 



๖๕ 
 

 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี   อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการกาชาดเบื้องต้น ประวัติการกาชาดสากล 
หลักการกาชาด หน้าที่ กาชาดสากล กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  การปฏิบัติตามคำปฏิญาณตน การ
เสริมสร้างสุขภาพส่วน บุคคล การรู้จักกฎจราจรและสัญญาณจราจรเบื้องต้น การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทางน้ำ  การป้องกันตนเองจากภัยสิ่งเสพติด ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย
และความ อดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การให้บริการผู้อื่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การเสริมสร้าง 
สุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การทำ
ความเคารพ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด   มีความรู้และเข้าใจปฏิบัติตนตามกิจกรรมและ 
     กระบวนการยุวกาชาด 
๒. มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๖.  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นมิตรกับคนทั่วไป    
๗.  มีความสามัคคี  เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมสัมพันธภาพ 
     และมีความเป็นประชาธิปไตย 
๘. รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๕              เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด  การคุ้มครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี    อันจะนำไปสู่สันติภาพ 



๖๖ 
 

ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการกาชาดเบื ้องต้น หลั กการกาชาด 
อนุสัญญาเจนีวา ประวัติการก่อตั้ง กาชาดไทย และวิวัฒนาการเครื่องแบบ  ยุวกาชาดไทย การปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณตน การเสริมสร้างสุขภาพ ส่วนบุคคลการดูแลรักษาอนามัยของตนเอง การรู้จักโรคภัยและการป้องกัน 
ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การให้บริการ
ผู้อื่น กฎหมาย มนุษยธรรมระหว่างประเทศ การเสริมสร้างสุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว 
ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดินสวนสนาม การทำความเคารพ การรู้จักประดิษฐ์ของ 
ใช้และของเล่นจากวัสดุการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มลภาวะทางน้ำและอากาศ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด   มีความรู้และเข้าใจปฏิบัติตนตามกิจกรรมและ 
     กระบวนการยุวกาชาด 
๓. มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๖.  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นมิตรกับคนทั่วไป    
๗.  มีความสามัคคี  เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมสัมพันธภาพ 
     และมีความเป็นประชาธิปไตย 
๘. รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กิจกรรมนักเรียน (ยุวกาชาดระดับ ๒) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖                         เวลา  ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด  การคุ้มครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาประวัติความเป็นมา บทบาทยุวกาชาดกับชุมชน การเป็นสมาชิก
สภากาชาดไทย การรู้จักการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล ความสามัคคีและ
ความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบำเพ็ญประโยชน์ การให้บริการผู้อื่น กฎหมาย
มนุษยธรรม ระหว่างประเทศ การเสริมสร้างสุขภาพส่วนรวม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความสง่างามและความ 



๖๗ 
 

คล่องแคล่ว ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดินสวนสนาม การทำความเคารพ  การ
บำเพ็ญประโยชน์ การจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของยุวกาชาด   มีความรู้และเข้าใจปฏิบัติตนตามกิจกรรมและ 
     กระบวนการยุวกาชาด 
๔. มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๓.  มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง  มีความอุตสาหะ อดทนและอดกลั้น 
๔.  มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๕.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๖.  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นมิตรกับคนทั่วไป    
๗.  มีความสามัคคี  เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมสัมพันธภาพ 
     และมีความเป็นประชาธิปไตย 

            ๘. รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ – ๖                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื ่อความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์  มีความสามารถในการสื ่อสาร มีทักษะการคิด 
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ  ทักษะ
ชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น ทำได้  ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 



๖๘ 
 

2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ 

3. ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งม่ันในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

 รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ - ๖                                เวลา  ๑๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  
ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว
และสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู ้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 



๖๙ 
 

3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 

ส่วนที่ 4 
การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ความสำคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู ้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู ้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด ของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
การตัดสินผลการเรียน  โดยมีองค์ประกอบของการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ไว้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด ที่กำหนดในสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตาม

ตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน ตามที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายจาก
แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนโดยการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนโดยสังเกตพัฒนาการและความ
ประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  การประเมินตามสภาพจริง เช่นการประเมิน
การปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  ควบคู่กับการใช้การทดสอบ
แบบต่างๆ อย่างสมดุลและครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านเจตคติ  โดยให้ความสำคัญกับการ
ประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการประเมินการเลื่อนชั้น
และการจบการศึกษา 

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดง
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบและตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนที่ผู้สอนและผู้เรียนใช้ตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิด



๗๐ 
 

การเรียนรู้หรือยัง การประเมินในระดับชั้นเรียนต้องอาศัยทั้งผลการประเมินย่อยเพ่ือพัฒนา และการประเมินผล
รวมเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ที่วางไว้ควรมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องวัดทั้งความรู้  ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
รวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 

๒. วิธีการวัดผลและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ 

๓.  ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลตามความเป็นจริงและต้องประเมินผลภายใต้
ข้อมูลที่มีอยู่ 

๔. ผลการว ัดและประเมินผลการเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียนต ้องนำไปสู ่การแปลผลและลงข ้อสรุป 
ที่สมเหตุสมผล 

๕. การวัดผลต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งด้านของวิธีการวัด  โอกาสของการประเมิน 
 
การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมสำรวจภาคสนาม กิจกรรมการสำรวจ
ตรวจสอบการทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯอย่างไร
ก็ตาม ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องคำนึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจึงอาจ
ทำงานชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรม
เหล่านี้แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่างๆเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ทำและผลงานเหล่านี้ต้องใชว้ิธี
ประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพื่อช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึกนึก
คิดท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ 
ด้าน หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่า งต่อเนื่อง เพื่อจะได้
ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ 

 
ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

๑. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะที่สำคัญคือใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิดที่
ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ผลผลิต 
มากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำความรู้อะไรได้บ้าง 

๒. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วนที่ควรจะ
แก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความต้องการของแต่
ละบุคคล 
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๓. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของเพื่อนร่วม
ห้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ 

๔. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการสอน
ของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 

๕. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
๖. ประเมินด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

วิธีการและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ 
เพื่อให้การวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ผลการประเมินอาจจะไดม้า

จากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
๒. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน 
๓. การสัมภาษณ์ 
๔. บันทึกของผู้เรียน 
๕. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู 
๖. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (practical assessment) 
๗. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (performance assessment) 
๘. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (portfolio assessment) 
 
ในส่วนของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ประการ คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือ การตัดสิน 
๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา กําหนด 
๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/ คุณลักษณะของ

ผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๑.๓ ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมมีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานชิ้นงาน คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

๑.๔ ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดครูหรือผู้รับผิดชอบต้องดําเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน 
ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน 
ทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนดเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  
๓ กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

๒.๒.๑ กิจกรรมแนะแนว 
๒.๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 

๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โดยเลือกเพียง ๑ กิจกรรม 
๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

๒.๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๒.๓ ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
๒.๔ ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

กําหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
๑. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว้ ๒ 

ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
๒. กําหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกําหนดเกณฑ์การ

ผ่านการประเมิน ดังนี้ 
๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  

      - ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  

                - ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 
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๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค  
                - ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง ๓ ลักษณะ คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
                - ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งจาก ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา  

      - ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น  
          - ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“ไม่ผ่าน”บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 

แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ที่จะต้องซ่อมเสริมโดย

ให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น 
แล้วจึงประเมินให้ผ่านกจิกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
๑. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดโดยสถานศึกษา     

ควรกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรมสําหรับกิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 

๒. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกจิกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม   
โฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว และนํามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการดําเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ มีครูที่ปรึกษากิจกรรมและมีแผนการดําเนินกิจกรรม  
๔.๒ มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน  
๔.๓ มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 
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๑. การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีภารกิจที่รับผิดชอบ
ดังนี้   

- ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
โดยครูผู้จัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ดําเนินการประเมิน นําผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพ่ือน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน โดยประสานร่วมมือ กับครูผู้จัดกิจกรรม 
ประเมิน บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

- การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม กิจกรรม และ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้  

ผ่าน    หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
   ไม่ผ่าน หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 
๒.การประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียน 
   ๒.๑ การประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียนลูกเสือ ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ต้องพิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง 
ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การตัดสิน เลื่อน
ชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด มีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยกําหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  

- ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ชิ้นงานคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  

- ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงานชิ้นงาน คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  

๒. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
  ๒.๒ การประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 



๗๕ 
 

การประเมินกิจกรรมยุวกาชาด เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วยังต้องพิจารณาด้านความประพฤติและพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตาม
สภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

๑. กิจกรรมหลัก เป็นการประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสิน เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียนปี 
โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถามและการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกําหนดผลการ
ประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  

 
- ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  
- ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  
๒. กิจกรรมพิเศษ เป็นการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษได้ เมื่อผู้เรียน

สามารถสอบผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 

๒.๓ การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 
การประเมินกิจกรรมชุมนุม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ ตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยกําหนดผลการประเมินเป็น 
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  

- ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  

- ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงานชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

-  
๓.การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตาม กรอบเวลาใน
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  

ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ ชั่วโมง การประเมินในแต่ละกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ มีผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้  

- ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  

- ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน
ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่าน ครูที่ปรึกษาต้องให้ผู้เรียน
ซ่อมเสริมการทํากิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากําหนด 



๗๖ 
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กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบําเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ



๘๐ 
 

เมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

หลักการ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความสําคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้เรียนในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ขอบข่าย 

เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนาหรือกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียนดําเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดี
งาม ความเสียสละต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสํารวจและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
และครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของ ชั้นเรียนและโรงเรียนจนเกิดเป็น
นิสัยในการสมัครใจทํางานต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงานเหล่านี้จะขยายขอบเขตจากใกล้ตัวไปสู่สังคม
ที่อยู่ภายนอกได้ 

๒. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรมโดยให้ทํากิจกรรมด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมโดยรวม 

 



๘๑ 
 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีแนวการจัดดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๒. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนนําเสนอการจัดกิจกรรม

ต่อโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการหรือโครงงานหรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดที่ชัดเจน 

๓. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียน สามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ดังนี้ 

๑) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
๒) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 

เงื่อนไข 
๑. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุก ภาค

เรียนปี โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๒. เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกข้ันตอนและต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม 
๓. ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที่หรือ

รูปแบบของกิจกรรมใดก็ได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาและข้ึนอยู่กับการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
 
 
 


