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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบ
ดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจดัการตนเอง
ได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   

 โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 
               1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับ
ตนไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
    นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว  40 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา (ระดบัประถมศึกษา)  20 
ชัว่โมงต่อภาคเรียน (ระดบัมธัยมศึกษา) 
    แนวการจัดกจิกรรมแนะแนว 
                      1.ส ารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเ้รียน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลใน
การก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบติักิจกรรมแนะแนว 
                      2.ศึกษาวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีได้จากบ้านขอ้มูลผูเ้รียน
รายบุคคล หรือส ารวจเพื่อทราบปัญหา ความต้องการ และความสนใจ เพื่อน าไปก าหนดสาระและ
รายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว 
                      3.ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมดา้นการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคมให้ได้
สัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นหลกั 
ทั้งน้ีครูและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 
                      4.ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว โดยระดับประถมศึกษาจัดเป็นรายปี ระดับ
มธัยมศึกษาจดัเป็นรายภาค เม่ือก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมในแต่ละดา้นแลว้ จะตอ้งระบุวา่จะจดักิจกรรม
แนะแนวในดา้นใด จ านวนก่ีชัว่โมง พร้อมทั้งจะตอ้งก าหนดรายละเอียดของแต่ละดา้นให้ชัดเจนว่าควรมี
เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อจะไดจ้ดัท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรมยอ่ยต่อไป 
                      5.การจดัท ารายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบติักิจกรรม เร่ิมตั้งแต่การก าหนด ช่ือกิจกรรม 
จุดประสงค ์เวลา เน้ือหา/สาระ วธีิด าเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 
     6.ปฏิบติัตามแผนการปฏิบติักิจกรรมแนะแนว วดัและประเมินผล และสรุปรายงาน 
                2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มีระเบียบวินัย ความเป็นผูน้ าผู ้
ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จกัแก้ปัญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
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ช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความ
สนใจของผูเ้รียน ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิ
ภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 

 กจิกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตร
นารี 40 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา (ระดบัประถมศึกษา) 20 ชัว่โมงต่อภาคเรียน (ระดบัมธัยมศึกษา) 

                    แนวการจัดกจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  
       การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจดักิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method ) 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 
                   1.ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค  ามัน่สัญญาว่าจะปฏิบติัตามกฎของ
ลูกเสือ  กฎของลูกเสือมีไวใ้หลู้กเสือเป็นหลกัในการปฏิบติัไม่ได ้“ห้าม” ท าหรือ “บงัคบัให้” ท  า แต่ถา้ “ท า” 
ก็จะท าใหเ้กิดผลดีแก่ตวัเอง เป็นคนดี ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูมี้เกียรติเช่ือถือได ้
                     2.เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพฒันาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่ท่ี
การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ท่ีชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตัวเองได้ และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 
                   3.ระบบหมู่ เป็นรากฐานอนัแทจ้ริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยูร่่วมกนั การยอมรับซ่ึง
กนัและกนั การแบ่งหน้าความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นการเรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตย
เบ้ืองตน้ 
                   4.การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหน่ึงเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ดว้ย
การใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย การท าความเคารพ รหสั ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค า
ขวญั ธง เป็นตน้ วิธีการน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนตระหนกัและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ารลูกเสือแห่ง
โลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ ัว่โลกและเป็นองคก์รท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
                   5.การศึกษาธรรมชาติ คือ ส่ิงส าคญัอนัดับหน่ึงในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอนัโปร่งใสตาม
ชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม ้เป็นท่ีปรารถนาอยา่งยิ่งในการไปท ากิจกรรมกบัธรรมชาติ การปีนเขา 
ตั้งค่ายพกัแรมในสุดสัปดาห์ หรือตามวาระของการอยูค่่ายพกัแรมตามกฎระเบียบ เป็นท่ีเสน่หาแก่เด็กทุกคน 
ถา้ขาดส่ิงน้ีแลว้ ก็ไม่เรียกวา่ใชชี้วติแบบลูกเสือ 
                   6.ความก้าวหน้าในการร่วมกิจกรรม  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้เด็กท า ตอ้งมีความก้าวหน้าและ
ดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากท่ีจะท าและวตัถุประสงคใ์นการจดัแต่ละอยา่งให้สัมพนัธ์กบั
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ความหลากหลายในการพฒันาตนเอง เกมการเล่นท่ีสนุกสนาน การแข่งขนัการก็เป็นส่ิงดึงดูดใจและเป็นการ
จูงใจท่ีดี 
                   7.การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกตอ้งให้แก่เด็กเพื่อให้เขาเกิดความ
มัน่ใจในการท่ีจะตดัสินใจกระท าส่ิงใดลงไป ทั้งคู่มีความตอ้งการซ่ึงกนัและกนั เด็กก็ตอ้งการให้ผูใ้หญ่ช่วย
ช้ีน า ผูใ้หญ่ก็ควรน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ให้ไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้งและดีท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกนั
ทั้งสองฝ่าย 
      2.2 กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
(ระดบัประถมศึกษา) 15 ชัว่โมงต่อภาคเรียน (ระดบัมธัยมศึกษา) 
     แนวการจัดกจิกรรมชุมนุม  
     การจดักิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่น  มีแนวทางการจดั ดงัน้ี 

1. โรงเรียน จดัใหมี้กิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนเลือกตามระดบัความ 
เหมาะสมของช่วงอาย ุและความสนใจ โดยโรงเรียนเปิดใหเ้ลือกเป็น 2 ระดบั   
  1)  ระดบัประถมศึกษา เปิดใหเ้ลือก 3  ชุมนุม ไดแ้ก่ 
   - ชุมนุมพลเมืองดีในวถีิพุทธ             
   -  ชุมนุม เกมคณิตคิดสนุก 
                                         - ชุมนุม นกัข่าวนอ้ย...เสียงใส 
 ด าเนินกิจกรรมใชร้ะยะเวลา  1  ปีการศึกษา ในระดบัชั้นประถมศึกษา สามารถเปล่ียนชุมนุมไดเ้ม่ือ
ครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
  2)  ระดบัมธัยมศึกษา เปิดใหเ้ลือก 3  ชุมนุม ไดแ้ก่ 
   - ชุมนุมวถีิพุทธ             
   -  ชุมนุมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
                                         - ชุมนุม ส่ือสาร...เสียงใส 

ด าเนินกิจกรรมใชร้ะยะเวลา   1  ภาคเรียน   ในระดบัมธัยมศึกษา สามารถเปล่ียนชุมนุมไดเ้ม่ือครบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานักเรียนให ้
บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆกิจกรรม
สร้างสรรคส์ังคม 
     นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา (ระดบัประถมศึกษา)  15-20 ชัว่โมงต่อภาคเรียน (ระดบัมธัยมศึกษา) 
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      แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  การจัดกิจกรรมเพื่ อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เนน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนัส ารวจและวเิคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกนัออกแบบการจดักิจกรรม 
วางแผนการจดักิจกรรม ปฏิบติักิจกรรมตามแผน    ร่วมสรุปและประเมินผลการจดักิจกรรม ร่วมรายงานผล 
พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการจดักิจกรรม 
 การจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ สามารถเลือกจดักิจกรรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมได้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดงัน้ี 
            1.จดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียนเอง โดย
ผูเ้รียนสามารถจดักิจกรรมตามองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และประสบการณ์ซ่ึงสามารถจดักิจกรรมได้
ดงัน้ี 

1.1 จดักิจกรรมภายในโรงเรียน 
1.2 จดักิจกรรมภายนอกโรงเรียน   

            2. จดักิจกรรมลกัษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีผูเ้รียนน าเสนอการจดั
กิจกรรมต่อโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจดัท าโครงการ โครงงานหรือกิจกรรม ซ่ึงมีระยะเวลา
เร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีชดัเจน โดยสามารถจดักิจกรรมไดด้งัน้ี 

2.1 จดักิจกรรมในโรงเรียน 
2.2 จดักิจกรรมนอกโรงเรียน 

            3. จดักิจกรรมร่วมกบัองคก์รอ่ืน หมายถึง กิจกรรมท่ีผูเ้รียนอาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีจดักิจกรรมในลกัษณะเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยผูเ้รียนสามารถเลือกเขา้
ร่วมกิจกรรมไดด้งัน้ี 

3.1 จดักิจกรรมในโรงเรียน 
3.2 จดักิจกรรมนอกโรงเรียน 
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ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รหสัวชิา  ก11901 (ป.1) ก12902 (ป.2)   ก13902 (ป.3)                            แนะแนว 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-3                                             จ  านวน  40  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………... 
ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล  เก่ียวกบัการรับรู้ความตอ้งการและความรู้สึกของตนเอง   การรู้จกัจุดเด่น          

จุดดอ้ยของตนเอง  การรู้และเขา้ใจความสนใจ ความถนัด  ความสามารถดา้นการเรียนการท างาน  มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และช่ืนชมผูอ่ื้น การรู้และเขา้ใจความตอ้งการและปัญหาของตนเอง   การรับรู้ความ
ตอ้งการและความรู้สึกของผูอ่ื้น  ความสามารถในการส่ือความรู้สึกและความตอ้งการของตนเอง ให้ผูอ่ื้น
ไดรั้บรู้  การแสดงออกของอารมณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยั  การเป็นผูใ้ห้ และผูรั้บท่ีดี  ความสามารถในการท างาน
และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข   มีความสามารถในการตดัสินใจ และแกปั้ญหาง่าย ๆ ของตนเอง  มี
ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งท่ีอยูใ่กลต้วั ความสามารถเลือกในการใชข้อ้มูลให้เป็นประโยชน์
ในชีวติประจ าวนั  
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  การเล่นบทบาทสมมุติ  เกม ละคร  สาธิต  โครงงาน  ฝึกปฏิบติัจริง  ส ารวจ
และรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 เพื่อให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  รู้จกัแสวงหาและ
ใช้ขอ้มูลสารสนเทศ  สามารถพฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต  มีค่านิยมท่ีดี   มีวนิยั  มีคุณธรรม จริยธรรม   มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม
และประเทศไทย 
ผลการเรียนรู้  

1. รู้และเขา้ใจความตอ้งการและปัญหาของตนเอง 
2. รู้จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 
3. รู้และเขา้ใจความสนใจ ความถนดั ความสามารถ ดา้นการเรียน และการงาน 
4. ภูมิใจในตนเองและช่ืนชมผูอ่ื้น 
5. สามารถคน้หาขอ้มูลจากแหล่งท่ีอยูใ่กลต้วั 
6. สามารถเลือกและใชข้อ้มูลใหเ้ป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
7. รับรู้ความตอ้งการและความรู้สึกของผูอ่ื้น 
8. สามารถส่ือความรู้สึก และความตอ้งการของตนเองใหผู้อ่ื้นรับรู้ 
9. แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10. เป็นผูใ้หแ้ละผูรั้บท่ีดี 

              11. สามารถท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   รวม   11  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รหสัวชิา  ก14901 (ป.4) ก15902 (ป.5)   ก16902 (ป.6)                     แนะแนว 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6                                                    จ  านวน  40  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………... 
ศึกษา  รวบรวมข้อมูล  เก่ียวกับการรับรู้ความต้องการและความรู้สึกของตนเอง   การพฒันาจุดเด่น และ

ปรับปรุงจุดดอ้ยของตนเอง  การรู้และเขา้ใจความสนใจ ความถนดั ดา้นการเรียนและอาชีพ  มีความภูมิใจในตนเอง และ
ช่ืนชมผูอ่ื้น การรับรู้และเข้าใจปัญหาท่ีซับซ้อน   การเข้าใจและยอมรับความต้องการและความรู้สึกของผูอ่ื้น  มี
ความสามารถในการส่ือสารความคิด  ความรู้สึกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ตามสถานการณ์  มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และแสดงออกไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์  การปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  และ
ชุมชน  และมีความวามารถในการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ความสามารถใน
การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของตนเองและร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัครอบครัวและโรงเรียน  ความสามารถ
ในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  และความสามารถในการเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  การเล่นบทบาทสมมุติ  เกม ละคร  สาธิต  โครงงาน  ฝึกปฏิบติั
จริง  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  รู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ  สามารถพฒันาบุคลิกภาพและ
ปรับตวัอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีค่านิยมท่ีดี   มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม   มี
จิตส านึกรับผดิชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศไทย 
ผลการเรียนรู้  

1. รู้และเขา้ใจความตอ้งการและปัญหาท่ีซบัซอ้น 
2. พฒันาจุดเด่นของตนเอง 
3. รู้และเขา้ใจความสนใจ ความถนดัดา้นการเรียนและอาชีพ 
4. ภูมิใจในตนเองและช่ืนชมผูอ่ื้น 
5. สามารถคน้หา รวบรวม ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
6. สามารถเลือกและใชข้อ้มูลใหเ้ป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
7. เขา้ใจและยอมรับความตอ้งการและความรู้สึกผูอ่ื้น 
8. สามารถส่ือสารความคิด ความรู้สึกใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดต้ามสถานการณ์ 
9. สามารถควบคุมอารมณ์ และแสดงออกไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 
10. ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

             11. สามารถท างานตามบทบาทหนา้ท่ี และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
รวม   11  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 
 

รหสัวชิา  ก21901 (ม.1 ภ.1)  ก21904  (ม.1 ภ.2)   ก22901 (ม.3 ภ.1)  ก22904  (ม.3 ภ.2)    
ก23901 (ม.3 ภ.1)  ก23904  (ม.3 ภ.2)            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3                    จ  านวน  40  ชัว่โมง 
 

ศึกษารวบรวมข้อมูล และฝึกปฏิบัติจริง  การรับรู้ความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  การ
แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมกบัตนเอง  การรู้และเขา้ใจความสนใจ  ความถนดัดา้นการเรียน  อาชีพ
และบุคลิกภาพของตนเอง  การรักและนบัถือตนเองและผูอ่ื้น  การรู้และเขา้ใจสาเหตุของปัญหาของตนเอง
และมีแนวทางในการแกปั้ญหา  การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความคิดเห็นของผูอ่ื้น
อยา่งมีเหตุผล  ความสามารถในการส่ือสารความคิด  ความรู้สึกให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ
และบุคคล  ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์และแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์  
การปฏิบติัตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และความสามารถในการท างานตามบทบาทในฐานะผูน้ าผู ้
ตามท่ีดีและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ความสามารถในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของตนเองและ
ร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  ความสามารถในดา้นการคน้หา  รวบรวม  
วิเคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะดา้น  จากแหล่งต่างๆดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายทนัสมยั  ความสามารถใน
การเลือกสรรและใช้ขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การ
เล่นบทบาทสมมุติ  เกม ละคร  สาธิต  โครงงาน  ฝึกปฏิบติัจริง  ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น  รู้จกัแสวงหาและใช้ขอ้มูลสารสนเทศ  สามารถพฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีค่านิยมท่ีดี   มีวินยั  มีคุณธรรม จริยธรรม   มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศไทย 
ผลการเรียนรู้  

1. นกัเรียนรู้และเขา้ใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแกปั้ญหา 
        2.   นกัเรียนเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล  สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้นได ้
         3.    นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของตนเองและร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
          4.    นกัเรียนความสามารถในการเลือกสรรและใชข้อ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 5.     นกัเรียน รู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
         6.    นกัเรียนสามารถท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
        7.    สามารถพฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวม   7  ผลการเรียนรู้  



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา  ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                    

                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

233 

ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือส ารอง)                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
ดาวดวงท่ี  1                                  จ  านวน  40  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล ในเร่ือง กิจการลูกเสือ  ประวติัการริเร่ิมกิจการลูกเสือส ารอง  ประโยชน์การ
เป็นลูกเสือส ารอง  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง  ความรู้เก่ียวกบันิทานเร่ืองเมาคลี  ระเบียบแถว
เบ้ืองตน้  การท าความเคารพ    การจบัมือซ้าย  ค  าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์  รู้จกัวิธีและเหตุผลในการรักษา
ความสะอาดฟัน  มือ  และเล็บ  การหายใจอย่างถูกตอ้งการวิธีการป้องกนัโรคหวดั  การปฐมพยาบาลแผล
ขนาดเล็ก การขวา้งและการรับลูกบอล  การมว้นหน้า  การกระโดดกบ    การปีนตน้ไม ้ การไต่เชือก  การ
ส ารวจและการเยือนสถานท่ีใกลเ้คียง  และการขอความช่วยเหลือ การเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตสัตว ์ สาเหตุของ
การเกิดอุบติัเหตุ  อนัตรายท่ีเกิดจากไฟและวิธีการป้องกนั  ความปลอดภยัในการเดินถนนและขา้มถนน  การ
เก็บรักษาเส้ือผา้  รองเทา้  การจดัและเก็บท่ีนอน  การตม้น ้าร้อน  การท าความสะอาดเคร่ืองใช ้  

พระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  พระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือไทย  เพลง
ชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  ธงชาติไทย    ธงลูกเสือโลก  ธงชาติองักฤษ  ธงชาติฟิลิปปินส์  การประดิษฐ์
ส่ิงของจากเศษวสัดุ  การเดินสะกดรอย  การแสดงเงียบตามล าพงัหรือร่วมกบัเพื่อนลูกเสือส ารอง  การผูก
เง่ือนพิรอด  เง่ือนขดัสมาธิและประโยชน์ การเก็บรักษาเชือก   การปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง กิจกรรมการเล่านิทาน  การเล่นเกม  การร้องเพลง  การวาดภาพ  บทบาทสมมุติ การออกก าลงั
กายเบ้ืองตน้   เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวนิยั  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น  ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งพาตนเองได ้ 
2. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบวนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3. บ าเพญ็ตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ ความมัน่คง  
6. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและลดภาวะโลกร้อน  
7. สามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือส ารอง)                             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ดาวดวงท่ี  2                                 จ  านวน  40  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล ในเร่ืองความส าคญัของการนอนหลบั  การปฐมพยาบาลเม่ือมีเลือดก าเดาออก  
การขอความช่วยเหลือเม่ือไดรั้บอุบติัเหตุ   การวา่ยน ้ า  การกระโดดเชือก  การเดินทรงตวั  การมว้นตวั  การข้ึน
บนัได  การเล้ียงลูกบอล  การส ารวจและการเยือนสถานท่ี  การเพาะเมล็ดพนัธ์ุพืช  การเรียนรู้พืชท่ีเป็นอาหารของ
สัตว ์สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุทางน ้ า  การปฏิบติัตนในการเดินทางทางน ้ า  และการบริการเก่ียวกบัเหตุฉุกเฉิน 

การชกัธงชาติ  การเก็บรักษาธงชาติ  ธงคณะลูกเสือโลก  ธงชาติญ่ีปุ่น  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และ
อินโดนีเซีย  การท าวา่ว  การพบักระดาษ  การท าไมสู้งส าหรับเดิน  การท านาฬิกาแดด  การท าเข็มทิศจ าลอง 

การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  การผูกเง่ือนบ่วงสายธนูและเง่ือนกระหวดัไมแ้ละ
ประโยชน์  และการเก็บเชือก 

การแสดงกล  การเล่านิทาน  การร้องเพลง  การเล่นดนตรี  การมว้นตวัต่างๆ  การก่อกองไฟ  การปรุง
อาหาร  การดบัไฟและการท าความสะอาดสถานท่ี 

กิจกรรมการเล่านิทาน  การเล่นเกม  การร้องเพลง  การเล่นกีฬา  การเล่นดนตรี  การวาดภาพ  บทบาท
สมมุติ การท าส่ิงประดิษฐ์จากเศษวสัดุจากธรรมชาติ  การเพาะเมล็ดพนัธ์ุพืช การฝึกอบรมและสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือส ารอง 
 เพื่อใหมี้พลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวนิยั  ประหยดั  ซ่ือสัตย์
สุจริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  มีความ
กระตือรือร้น  ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิดความรัก
สามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได ้ 
2. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3. บ าเพญ็ตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความมัน่คงของชาติ  
6. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงได ้  (รวม 6 ผลการเรียนรู้) 
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือส ารอง)                             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
ดาวดวงท่ี  3                                 จ  านวน  40  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล ในเร่ืองการจดัท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล  การขอความช่วยเหลือ
เม่ือมีอุบติัเหตุ  การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย  เม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวก 

การวิง่  การกระโดดไกล  การขวา้งลูกบอล  การกระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวาง   
การนบัเวลาตามเขม็นาฬิกา  การวางแผนการเดินทาง  การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ  การจดัท าสมุด

ภาพหรือสะสมเก่ียวกบัแมลงหรือส่ิงมีชีวิตในสระน ้า  การปฏิบติัตามกฎจราจร  การเรียนรู้ความปลอดภยัใน
บา้น  และการวางแผนการด าเนินการใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น  ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั  ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ธง
ประเทศต่างๆ  การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุ    วธีิใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ ทิศ  เขม็ทิศ  การหาระยะทาง  
การแสดงละคร  การร้องเพลงหรือฟ้อนร า  การท าหุ่นและเชิดหุ่น การผกูเง่ือนบ่วงสายธนูและเง่ือนกระหวดั
ไม ้ ๒  ชั้น  การขดเชือกหรือสายยาง การท่อง  การบอกความหมายและการปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง  กิจกรรม  การเล่านิทาน  การเล่นเกม  การร้องเพลง  การเล่นกีฬา  การเล่นดนตรี   
การวาดภาพ  การจดัท าสมุดภาพ  บทบาทสมมุติ การท าส่ิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุจากธรรมชาติ  การเพาะ
เมล็ดพนัธ์ุพืช  การฝึกอบรมและสอบวชิาพิเศษลูกเสือส ารอง  
 เพื่อใหมี้พลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวนิยั  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น  ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได ้ 
2. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3. บ าเพญ็ตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความมัน่คงของชาติ  
6. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

236 

ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือตรี)                                                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
                                                        จ  านวน  40  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  รวบรวมข้อมูล  ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ  เช่นประวติัของลอร์ดเบเดน  โพเอลล ์  
พระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว  พระราชกรณียกิจ  การพระราชทานก าเนิด
ลูกเสือไทย  วิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  การท าความเคารพ  การแสดงรหสั  การจบัมือซ้าย  และ
คติพจน์ของลูกเสือ  

ปฏิบติัตนตามระเบียบแถว  ท่ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง  การใช้สัญญาณมือ  สัญญาณนกหวีด  การ
ตั้งแถวและการเรียงแถว  กฎและค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั    การใหบ้ริการ   

  การแสดงออกทางทักษะลูกเสือและความคิดสร้างสรรค์  การเล่นเกม  บทบาทสมมุติ  การท า
ส่ิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ  การบ าเพญ็ประโยชน์  การฝึกอบรมและสอบวชิาพิเศษลูกเสือสามญั 
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น  ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได ้ 
2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบ วนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3. บ าเพญ็ตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์  
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนดัและความสนใจ  
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความมัน่คงของชาติ  
6. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะโลกร้อน  
7. สามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือโท)                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
                                                         จ  านวน  40  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล  ในการรู้จกัตนเอง  การช่วยเหลือผูอ่ื้น  การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆโดย
การใชเ้ข็มทิศ  และการใชแ้ผนท่ีเขม็ทิศ ทกัษะในทางวิชาลูกเสือ  เช่นการใชมี้ดและขวาน  การผูกเง่ือน  การ
เรียนรู้ฤดูกาล  ลม  ลกัษณะอากาศ  การเลือกท างานอดิเรกท่ีสนใจ  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือการปฏิบติั
ตนตามระเบียบแถว  การท ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง  การใชส้ัญญาณมือ  สัญญาณนกหวีด  การตั้งแถวและ
เรียกแถว 
   การแสดงออกทางทกัษะและความคิดสร้างสรรค ์ การอยูค่่ายพกัแรมและการเดินทางไกล  การฝีมือ   
การประดิษฐ์ส่ิงของ  การแกะสลกั  การป้ัน  การท าสวนครัว  การปลูกตน้ไม้  การเล้ียงสัตว ์ การบ าเพ็ญ
ประโยชน์  การฝึกอบรมและสอบวชิาพิเศษลูกเสือสามญั 
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได ้ 
2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบ วนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3. บ าเพญ็ตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์  
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนดัและความสนใจ  
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความมัน่คงของชาติ  
6. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะโลกร้อน  
7. สามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือเอก)                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
                                                                  จ  านวน  40  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล  ในการพึ่ งตนเอง  การเลือกท่ีตั้งค่ายพกัแรม  การสร้างท่ีพกัแรม  การปรุง
อาหารในการอยู่ค่ายพกัแรม  การใช้และรักษาอุปกรณ์ในการอยู่ค่ายพกัแรม  การปฐมพยาบาลผูป้ระสบ
อุบติัเหตุ  การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบติัเหตุ  การเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ าหรับการอยูค่่ายพกัแรมและ
การเดินทางไกล  การใช้เข็มทิศและการหาทิศ  การปฏิบติักิจกรรมลางแจง้  การเยือนสถานท่ีท่ีน่าสนใจ  
วชิาการของลูกเสือ  การผกูเง่ือน  การสร้างค่ายพกัแรม  การปรุงอาหารแบบชาวบา้น  การใชแ้ละรักษาขวาน
และเล่ือย   การเลือกท างานอดิเรกท่ีสนใจ  กฎและค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั  การเดินสวนสนาม 
   การแสดงออกทางทกัษะและความคิดสร้างสรรค์  การอยู่ค่ายพกัแรมและการเดินทางไกล การ
ประดิษฐส่ิ์งของ   การฝึกอบรมและสอบวชิาพิเศษลูกเสือสามญั 
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเองได ้ 
2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบ วนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3. บ าเพญ็ตนเพื่อส่งเสริมและสาธารณะประโยชน์  
4. ท าการฝีมือและฝึกฝนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนดัและความสนใจ  
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความมัน่คงของชาติ  
6. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะโลกร้อน  
7. สามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รวม 7 ผลการเรียนรููู้ 
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ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)ภาคเรียนท่ี  1                                     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
                                                        จ  านวน  20  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล  ในกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ  กิจการของคณะลูกเสือโลก  บทบาทของ
ตนเอง  ระเบียบแถวของลูกเสือ  การปฏิบติัตามค าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือ    การกาง  การร้ือ
เตน็ท ์การเก็บและระวงัรักษาเตน็ท ์ การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงัส าหรับเดินทางไกล   การก่อและจุดไฟ
กลางแจง้  การประกอบอาหาร  การใช้แผนท่ีและเข็มทิศ    การผูกเง่ือน  การปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั
เก่ียวกบักิจกรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  

1.  ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้
              2. เล่าแผนการจดัท่ีเร่ืองราวเก่ียวกบักิจการลูกเสือได ้
 3.  ปฏิบติัตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง่้ามตามระเบียบแถวได ้
 4.  ท่องค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และคติพจน์ได ้
              5.  สาธิตการกาง-ร้ือเตน็ทพ์กัแรม-เก็บและระมดัระวงัรักษาเตน็ทไ์ด ้
 6. สาธิตเคร่ืองบรรจุเคร่ืองหลงัอยา่งถูกตอ้งส าหรับเดินทางไกล 
 7. สามารถก่อกองไฟกลางแจง้และการปรุงอาหารได ้  
               8.  บอกและอ่านต าแหน่งพิกดักริดในแผนท่ีได ้
               9.  แสดงวธีิหาทิศ  โดยใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้ได ้
             10.  แสดงการผกูเง่ือนส าหรับช่วยชีวิตคนได ้

             11.  แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกัและผกูเง่ือนเกา้อ้ี  ได ้
             12. บอกวธีิขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 
            13.  ปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัจากการปฏิบติักิจกรรมได ้

             14.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในแผนการจดัท่ี   เร่ืองการประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลก  

          ร่วม  14   ผลการเรียนรู้  
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา  ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                    

                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

240 

ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)ภาคเรียนท่ี  2                                       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
                                                             จ  านวน  20  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล  ในกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพกัแรม    การผจญภยั  การโตว้าที  การ
อภิปราย    การแข่งขนัทกัษะทางลูกเสือ  การบ าเพ็ญประโยชน์ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  การ
ฝึกอบรมและสอบวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2.  มีทกัษะการสังเกต จดจ า การใชมื้อ เคร่ืองมือ การแกปั้ญหาและทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 3.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกลา้หาญอดทน เช่ือมัน่ในตนเองมีระเบียบ มีวินยั มีความสามคัคี 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
รวม   3  ผลการเรียนรู้  
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                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

241 

ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ภาคเรียนท่ี 1                                ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
                                                 จ  านวน  20  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  ประวติัลูกเสือไทย  วิธีการด าเนินการของขบวนการลูกเสือ  การเยีย่มหน่วยงานหรือสถาบนั  
ความหมายความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษส์ัตวแ์ละพืช  การอนุรักษธ์รรมชาติ  การแสดงออกทาง
ศิลปะ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ส่ิงเสพติดให้โทษ  กีฬาไทยและกีฬาสากล  ค าปฏิญาณของกฎ
ลูกเสือ  ศีล 5 และศีล 8  หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา  กฎแห่งความปลอดภยั  กิจกรรมท่ีใช้ในการออก
ก าลังกาย  กิจกรรมท่ีใช้สติปัญญา  กิจกรรมวิทยากร  ความหมายของชุมชน  การบริการและการพฒันา
ชุมชน  การปฐมพยาบาล       
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได้  มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
  
ผลการเรียนรู้  
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2.  มีทกัษะการสังเกต จดจ า การใชมื้อ เคร่ืองมือ การแกปั้ญหาและทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 3.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกลา้หาญอดทน เช่ือมัน่ในตนเองมีระเบียบ มีวินยั มีความสามคัคี 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
รวม   3  ผลการเรียนรู้  
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                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
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242 

ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ภาคเรียนท่ี 2                                   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
                                               จ  านวน  20  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  ปฏิบติั กิจกรรมการเดินทางไกล  อยู่ค่ายพกัแรม    การผจญภยั  การโตว้าที  การอภิปราย    
การแข่งขนัทกัษะทางลูกเสือ  การเล่นกีฬา  การบ าเพ็ญประโยชน์ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  การ
พฒันาชุมชน  การช่วยเหลือชุมชน  การฝึกอบรมและสอบวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้  
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2.  มีทกัษะการสังเกต จดจ า การใชมื้อ เคร่ืองมือ การแกปั้ญหาและทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 3.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกลา้หาญอดทน เช่ือมัน่ในตนเองมีระเบียบ มีวินยั มีความสามคัคี 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
รวม   3  ผลการเรียนรู้  
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                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

243 

ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ภาคเรียนท่ี 1                                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
                                              จ  านวน  20  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  ขอบข่าย  บทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการลูกเสือ  พระมหากษตัริยก์บัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  บทบาทและหลกัการของพรรคการเมืองไทย  นโยบายและรัฐบาลไทยท่ีเก่ียวกบัต่างประเทศ  
หลกัการด าเนินงานของสหประชาชาติ  องคก์ารช านญัพิเศษ  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษดิ์น  น ้ า  พนัธ์ุ
ไมแ้ละสัตว ์ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  การเดินทางส ารวจ  การแสดงออกทางสิปะ  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  หลกัธรรมของศาสนา  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ประวติัและหลกัสูตรของลูกเสือ
ส ารอง  ขบวนการลูกเสือ  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั  กิจกรรมกลางแจง้  ระเบียบแถวในระดบั
ลูกเสือตรี  การฝึกการเป็นผูน้ า 

 เพื่อใหมี้พลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวนิยั  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละ  มีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด 

 
ผลการเรียนรู้  
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2.  มีทกัษะการสังเกต จดจ า การใชมื้อ เคร่ืองมือ การแกปั้ญหาและทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 3.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกลา้หาญอดทน เช่ือมัน่ในตนเองมีระเบียบ มีวินยั มีความสามคัคี 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
รวม   3  ผลการเรียนรู้  
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา  ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                    

                                                                                                                                   กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
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244 

ค าอธิบายรายวชิากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ภาคเรียนท่ี 2                                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
                                              จ  านวน  20  ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  กิจกรรมการเดินทางไกล  อยู่ค่ายพกัแรม    การผจญภยั  การโตว้าที  การอภิปราย    การ
แข่งขนัทกัษะทางลูกเสือ  การเล่นกีฬา  การบ าเพญ็ประโยชน์ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  การพฒันา
ชุมชน  การช่วยเหลือชุมชน  การฝึกอบรมและสอบวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 เพื่อให้มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  ประหยดั  
ซ่ือสัตยสุ์จริต  พึ่งตนเองได ้ มีความอุตสาหะ  รักการท างาน  อดทนอดกลั้น  เสียสละมีความกตญัญูกตเวที  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตย  และเกิด
ความรักสามคัคี  รักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2.  มีทกัษะการสังเกต จดจ า การใชมื้อ เคร่ืองมือ การแกปั้ญหาและทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 3.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกลา้หาญอดทน เช่ือมัน่ในตนเองมีระเบียบ มีวินยั มีความสามคัคี 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
รวม   3  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายกจิกรรมชุมนุมวถิีพุทธ             
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                               ชุมนุมวถีิพุทธ             
จ านวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์/ ปี                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 /ปี  เวลา  40  ชัว่โมง  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

  ศึ ก ษ า  สั ง เก ตแล ะ รวบ รวม ข้อ มู ล  เพื่ อ ให้ มี ค ว าม รู้  ค วาม เข้ าใจ  เก่ี ย วกับ ธ รรม ใน
ชีวิตประจ าวนั  หลกัการปฏิบติัตน ให้เป็นพลเมืองดีในวิถีพุทธ รักและภูมิใจ สามารถถ่ายทอดเอกลกัษณ์อนั
งดงามของทอ้งถ่ินตน ตระหนักและรู้คุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการอยู่
ร่วมกนัในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สามารถน าไปประยุกตใ์ช ้สร้างงาน รู้จกับทบาทและหนา้ท่ี
ของตนเอง อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้   

1.  เพื่อให้ครู   นกัเรียน ผูป้กครอง   และชุมชน  มีวถีิพุทธ วถีิธรรม    เป็นวิถีวฒันธรรมของชาวไทย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.  เพื่อให้ ครู   นกัเรียน   ผูป้กครอง และชุมชน เขา้ใจชีวติท่ีแทจ้ริงและสามารถด าเนินชีวิต (กิน อยู ่
ดู  ฟัง) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              3.  เพื่อให้โรงเรียนจดัระบบการศึกษาตามหลกัพุทธธรรม 3 ประการ คือ ไตรสิกขา   สมาธิ  และ
ปัญญา ใหค้รอบคลุมด าเนินชีวติทุกดา้นและบูรณาการสู่การพฒันาชีวิตจริงท่ีสมบูรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
รวม  3  ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายกจิกรรมชุมนุมเกมคณติคิดสนุก 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                               ชุมนุม เกมคณิตคิดสนุก 
จ านวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์/ ปี                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 /ปี  เวลา  40  ชัว่โมง  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 มีทกัษะในการคิดค านวณ  มีปฏิภาณ ไหวพริบในการเล่นเกม มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่น
เกม  มีความคิดริเร่ิมท่ีจะน าความรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาในการเล่นเกม  
 สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน โดยตรงทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์  สังคม  
ตลอดจนน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สามารถคน้พบศกัยภาพของตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ  
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
ผลการเรียนรู้   

1) นกัเรียนมีทกัษะในการคิดค านวณ  
2) นกัเรียนมีปฏิภาณ ไหวพริบในการเล่นเกม  
3) นกัเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเล่นเกม  
4)  มีความคิดริเร่ิมท่ีจะน าความรู้วชิาคณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาในการเล่นเกม  

รวม  4  ผลการเรียนรู้   
 

ค าอธิบายกจิกรรมชุมนุมส่ือสาร...เสียงใส 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                                  ชุมนุม ส่ือสาร...เสียงใส 
จ านวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์/ ปี                                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 /ปี  เวลา  40  ชัว่โมง  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา ปฏิบติั เก่ียวกบัการอ่านข่าวสาร  อ่านออกเสียงและการพูดเพื่อข่าวไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจกฎ-กติกา
มารยาทในการเป็น นกัอ่านข่าว   ส่งผลใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีบุคลิกภาพดี  
ผลการเรียนรู้   

1) นกัเรียนมีความรู้เร่ืองการประชาสัมพนัธ์  
2) นกัเรียนอ่านออกเสียงและการพูดเพื่อ ประชาสัมพนัธ์ไดถู้กตอ้ง  
3) นกัเรียนเขา้ใจกฎ-กติกามารยาทในการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์  
4) นกัเรียนกลา้แสดงออก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีบุคลิกภาพดี  

รวม  4  ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายกจิกรรมชุมนุมวถิีพุทธ             
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                   ชุมนุมวถีิพุทธ             
จ านวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์/ ปี                              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3         20  ชัว่โมง /ภาคเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา  ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าว ัน  โดยสอดแทรกวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   การปฏิบติัตามหลกัธรรม โอวาท 3  ในพระพุทธศาสนา     การท าความดีของตนเอง  บุคคลใน
ครอบครัว และในโรงเรียนตามหลกัศาสนา    การสวดมนต์   แผ่เมตตา   มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา    การปฏิบติัตนในศาสนาพิธี   พิธีกรรม   และวนัส าคญัทางศาสนาตามท่ีก าหนด  รักและ
ภูมิใจ สามารถถ่ายทอดเอกลกัษณ์อนังดงามของทอ้งถ่ินตน ตระหนักและรู้คุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สามารถน าไป
ประยกุตใ์ช ้สร้างงาน รู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้   

1.  เพื่อให้ครู   นกัเรียน ผูป้กครอง   และชุมชน  มีวถีิพุทธ วถีิธรรม    เป็นวิถีวฒันธรรมของชาวไทย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.  เพื่อให้ ครู   นกัเรียน   ผูป้กครอง และชุมชน เขา้ใจชีวติท่ีแทจ้ริงและสามารถด าเนินชีวิต (กิน อยู ่
ดู  ฟัง) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              3.  เพื่อให้โรงเรียนจดัระบบการศึกษาตามหลกัพุทธธรรม 3 ประการ คือ ไตรสิกขา   สมาธิ  และ
ปัญญา ใหค้รอบคลุมด าเนินชีวติทุกดา้นและบูรณาการสู่การพฒันาชีวิตจริงท่ีสมบูรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
รวม  3  ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายกจิกรรมชุมนุมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                  ชุมนุมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
จ านวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์/ ปี                               ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3         20  ชัว่โมง /ภาคเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา  ส ารวจ  ตรวจสอบ  ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การดูแล
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน มลพิษส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกร้อน  ทรัพยากรทดแทน การรีไซเคิลของ
เหลือใช ้
 ตระหนกัถึงความส าคญัในการอนุรักษ ์ ปกป้อง  ดูแลรักษาทรัพยากร การใชท้รัพยากรใหถู้ก
ประเภทและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้   

1) นกัเรียนสามารถรู้ขั้นตอนการส ารวจส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนได ้ 
2) นกัเรียนเขียนโครงการการรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้ 
3) นกัเรียนสามารถรักษส่ิ์งแวดลอ้มและน าเสนอผลงาน การรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้   
 

ค าอธิบายกจิกรรมชุมนุมส่ือสาร...เสียงใส 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                  ชุมนุม ส่ือสาร...เสียงใส 
จ านวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์/ ปี                               ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3         20  ชัว่โมง /ภาคเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา ปฏิบติั เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์   อ่านออกเสียงและการพูดเพื่อ ประชาสัมพนัธ์ไดถู้กตอ้ง  
เขา้ใจกฎ-กติกามารยาทในการเป็น นักประชาสัมพนัธ์  ส่งผลให้นักเรียนกลา้แสดงออก มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง และมีบุคลิกภาพดี  
ผลการเรียนรู้   

1) นกัเรียนมีความรู้เร่ืองการประชาสัมพนัธ์  
2) นกัเรียนอ่านออกเสียงและการพูดเพื่อ ประชาสัมพนัธ์ไดถู้กตอ้ง  
3) นกัเรียนเขา้ใจกฎ-กติกามารยาทในการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์  
4) นกัเรียนกลา้แสดงออก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีบุคลิกภาพดี  

รวม  4  ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายกจิกรรมพฒันาผู้เรียน กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน                                                                  ช้ันประถมศึกษาปีที 1 -6 เวลา 10 ช่ัวโมง/ปี 
ฝึกปฏิบติักิจกรรมดว้ยความสมคัรใจผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ฝึกการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติ

จริง ตลอดจนสะทอ้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ส ารวจและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนอยา่งเป็น
ระบบ เนน้ทกัษะการคิดวเิคราะห์ และใชค้วามคิดสร้างสรรค์ การบริการดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม เสริมสร้างความมีน ้าใจ เอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม คิดออกแบบกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในลกัษณะอาสาสมคัร จิตอาสา เพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมตามแนวทางวถีิชีวติเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
สามารถออกแบบการจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อยา่งสร้างสรรคต์ามความถนดัและความ
สนใจในลกัษณะอาสาสมคัร พฒันาศกัยภาพตนเองในการจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์มีจิตสาธารณะและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และสามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้ 

 
ผลการเรียนรู้  

1. บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
2. ออกแบบการจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์ตามความถนดัและ
ความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  
3. สามารถพฒันาศกัยภาพในการจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
4. ปฏิบติักิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ 
5. สามารถประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 


