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แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทาการฝีมือ และฝึกฝนการทากิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด
ในฐานะที่คณะลูก เสื อแห่ งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT)
เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) จะต้องปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กาหนดไว้อย่างเคร่ง ครัดแล้ว
คณะลูกเสือแห่งชาติ ยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญ ญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสื อ เดิมเป็นกิจกรรมเลือก ต่อมาได้แก้ไขเป็นกิจกรรมบัง คับ และแก้ไ ขอีกครั้ง
เป็ น วิ ช าบั ง คั บ เรี ย น แต่ เ มื่ อ ประเมิ น ผลแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ จึ ง แก้ ไ ขเป็ น กิ จ กรรมบั ง คั บ เลื อ ก
จนถึ ง พ.ศ. 2544 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได้ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยกาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บาเพ็ญประโยชน์ อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จุดประสงค์หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ และศี ล ธรรม ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2. มีทักษะการสังเกต จดจา การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทางานร่วมกับ ผู้อื่น
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการ

2

คาแนะนาในการบันทึกเอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
................................................................
เพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะผู้กากับ/ผู้นาในการบันทึกเอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
ได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และขอความร่วมมือจากผู้กากับ/ผู้นา
ได้บันทึกข้อมูลดังนี้
1. บันทึกรายชื่อนักเรียนที่สังกัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงในแบบบันทึก
2. ตรวจสอบเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละชั่วโมง
3. ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในการตั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. บันทึกกิจกรรมลงในปฏิทินที่กาหนดไว้ในแต่ละชั่วโมง
6. บันทึกประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกครั้งที่ได้รับข้อมูล
7. แบบข้อมูลที่จาเป็นในการใช้จัดกิจกรรมสามารถสาเนาออกมาเขียนได้หรือแยกแบ่งเล่มตามกิจกรรม
กองเพื่อสะดวกในการประเมินผลกิจกรรม
8. หัวหน้ากลุ่ม/ผู้นากลุ่มแต่ระดับชั้นเป็นผู้เก็บรักษาเอกสาร
9. หัวหน้ากลุ่ม/ผู้นากลุ่มแต่ระดับชั้นส่งเอกสารที่หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การส่งเอกสารให้กระทา ดังนี้
- ภาคเรียนที่ 1 ส่งเอกสารตามปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมการสอน
- ภาคเรียนที่ 2 ส่งเอกสารตามปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมการสอน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการ
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แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาดในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. พิธีเปิด (เชิญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกมหรือเพลง ทาให้เกิดความสนุกสนาน เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรม อาจใช้อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งบางครั้งไม่จาเป็นจะต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเนื้อหาเสมอไป
3. การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการปฏิบัติเป็นฐาน โดยใช้ระบบหมู่เพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอน ตลอดจน
การควบคุมดูแล ตรวจสอบและให้คาแนะนาแก้ไข
4. การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ ควรเน้นเรื่องง่าย ๆ และสรุปให้ลูกเสือเข้าใจว่ามีประโยชน์ อย่างไร
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความกล้าหาญ
อดทน ฯลฯ
5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก)
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โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2557
สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

1

14 พ.ค. 57

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

21 พ.ค.57
28 พ.ค.57
4 มิ.ย.57
11 มิ.ย.57
18 มิ.ย.57
25 มิ.ย.57
2 ก.ค.57
9 ก.ค.57
16 ก.ค.57
23 ก.ค.57
30 ก.ค.57
6 ส.ค.57
13 ส.ค.57
20 ส.ค.57
27 ส.ค.57

17

3 ก.ย.57

18

10 ก.ย.57

19

17 ก.ย.57

20

24 ก.ย.57

กิจกรรม
ประชุมให้คาแนะนาชี้แจง
แต่งตั้งข้าราชครูปฏิบัติหน้าที่ผู้นายุวกาชาด
ประจาปีการศึกษา 2557
ปฐมนิเทศจัดตั้งกอง หมู่ ยุวกาชาด

ส่งผลการประเมิน พร้อมเล่มบันทึก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงนามผู้นากลุ่มทุกท่าน
สรุปการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
เสนอฝ่ายวิชาการ
สรุปการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
เสนอฝ่ายวัดผลประเมินผล
สรุปการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา

หมายเหตุ : กิจกรรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายวิชาการฯ
ครูวิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้ากลุ่มผู้นายุวกาชาด
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มผู้นายุวกาชาด
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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คณะกรรมการผู้กากับกลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1, 2, 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผูน้ ากลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ประกอบด้วย
1. นางธรรมสรณ์ บัวสาย
2. นางรัตนา สายอุบล

กากับดูแลกิจกรรมยุวกาชาด
หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด

3. นางสุทธิณี ประสพทรัพย์
4. นายวีระวัฒน์ มโนวัฒน์

รองหัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด
กรรมการ

5. นายชลธี จันทะยานี

กรรมการและเลขานุการ
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บันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมกลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1, 2, 3 หมู่ 1
ผูน้ า...............................................................
วิธีการดาเนินการ
1. ช่องชื่อ-สกุล ให้ลงชื่อ-สกุล นักเรียนตัวบรรจง ชั้น ห้อง เลขที่ ให้เรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
2. ชื่อนายหมู่ให้บันทึกลงชื่อลาดับแรก และรองนายหมู่ให้ลงชื่อลาดับสุดท้าย
3. นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
4. นักเรียนไม่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
5. นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
6. ถ้าชั่วโมงกิจกรรมเป็นกิจกรรมรวมทั้งโรงเรียน ให้ระบุกิจกรรมลงในช่องวันที่นั้น
7. รวมจานวนเวลาที่นักเรียนแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปลายภาคเรียน

รวมเวลา

24 ก.ย.57

17 ก.ย.57

10 ก.ย.57

3 ก.ย.57

27 ส.ค.57

20 ส.ค.57

13 ส.ค.57

30 ก.ค. 57
6 ส.ค.57

23 ก.ค. 57

16 ก.ค. 57

9 ก.ค. 57

1-2 ก.ค. 57

25 มิ.ย. 57

18 มิ.ย. 57

11 มิ.ย. 57

4 มิ.ย. 57

28พ.ค. 57

21พ.ค. 57

14 พ.ค. 57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

ที่

ชั้น / ห้อง

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ชั่วโมงที่ / วันที่ / เดือน)

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

บันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมกลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1, 2, 3 หมู่ 2
ผูน้ า...............................................................
วิธีการดาเนินการ
1. ช่องชื่อ-สกุล ให้ลงชื่อ-สกุล นักเรียนตัวบรรจง ชั้น ห้อง เลขที่ ให้เรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
2. ชื่อนายหมู่ให้บันทึกลงชื่อลาดับแรก และรองนายหมู่ให้ลงชื่อลาดับสุดท้าย
3. นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
4. นักเรียนไม่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
5. นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
6. ถ้าชั่วโมงกิจกรรมเป็นกิจกรรมรวมทั้งโรงเรียน ให้ระบุกิจกรรมลงในช่องวันที่นั้น
7. รวมจานวนเวลาที่นักเรียนแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปลายภาคเรียน

รวมเวลา

24 ก.ย.57

17 ก.ย.57

10 ก.ย.57

3 ก.ย.57

27 ส.ค.57

20 ส.ค.57

13 ส.ค.57

30 ก.ค. 57
6 ส.ค.57

23 ก.ค. 57

16 ก.ค. 57

9 ก.ค. 57

1-2 ก.ค. 57

25 มิ.ย. 57

18 มิ.ย. 57

11 มิ.ย. 57

4 มิ.ย. 57

28พ.ค. 57

21พ.ค. 57

14 พ.ค. 57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

ที่

ชั้น / ห้อง

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ชั่วโมงที่ / วันที่ / เดือน)

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

8

บันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมกลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1, 2, 3 หมู่ 3
ผูน้ า...............................................................
วิธีการดาเนินการ
1. ช่องชื่อ-สกุล ให้ลงชื่อ-สกุล นักเรียนตัวบรรจง ชั้น ห้อง เลขที่ ให้เรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
2. ชื่อนายหมู่ให้บันทึกลงชื่อลาดับแรก และรองนายหมู่ให้ลงชื่อลาดับสุดท้าย
3. นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
4. นักเรียนไม่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
5. นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
6. ถ้าชั่วโมงกิจกรรมเป็นกิจกรรมรวมทั้งโรงเรียน ให้ระบุกิจกรรมลงในช่องวันที่นั้น
7. รวมจานวนเวลาที่นักเรียนแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปลายภาคเรียน

รวมเวลา

24 ก.ย.57

17 ก.ย.57

10 ก.ย.57

3 ก.ย.57

27 ส.ค.57

20 ส.ค.57

13 ส.ค.57

30 ก.ค. 57
6 ส.ค.57

23 ก.ค. 57

16 ก.ค. 57

9 ก.ค. 57

1-2 ก.ค. 57

25 มิ.ย. 57

18 มิ.ย. 57

11 มิ.ย. 57

4 มิ.ย. 57

28พ.ค. 57

21พ.ค. 57

14 พ.ค. 57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

ที่

ชั้น / ห้อง

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ชั่วโมงที่ / วันที่ / เดือน)

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

9

บันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมกลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1, 2, 3 หมู่ 4
ผูน้ า...............................................................
วิธีการดาเนินการ
1. ช่องชื่อ-สกุล ให้ลงชื่อ-สกุล นักเรียนตัวบรรจง ชั้น ห้อง เลขที่ ให้เรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
2. ชื่อนายหมู่ให้บันทึกลงชื่อลาดับแรก และรองนายหมู่ให้ลงชื่อลาดับสุดท้าย
3. นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
4. นักเรียนไม่มาร่วมกิจกรรมให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
5. นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องวันที่ในแต่ละครั้ง
6. ถ้าชั่วโมงกิจกรรมเป็นกิจกรรมรวมทั้งโรงเรียน ให้ระบุกิจกรรมลงในช่องวันที่นั้น
7. รวมจานวนเวลาที่นักเรียนแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปลายภาคเรียน

รวมเวลา

24 ก.ย.57

17 ก.ย.57

10 ก.ย.57

3 ก.ย.57

27 ส.ค.57

20 ส.ค.57

13 ส.ค.57

30 ก.ค. 57
6 ส.ค.57

23 ก.ค. 57

16 ก.ค. 57

9 ก.ค. 57

1-2 ก.ค. 57

25 มิ.ย. 57

18 มิ.ย. 57

11 มิ.ย. 57

4 มิ.ย. 57

28พ.ค. 57

21พ.ค. 57

14 พ.ค. 57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

ที่

ชั้น / ห้อง

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ชั่วโมงที่ / วันที่ / เดือน)

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

10
การประเมินผลก่อนดาเนินงานของกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
4
3
2
1

ลาดับที่

รายการประเมิน

1

ความชัดเจนในการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

2

ความเหมาะสม ความชัดเจนของลาดับขั้นตอนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม

3

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินการ

4

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางแผน

5
6
7
8

กิจกรรมที่นาเสนอมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนตามความถนัด
กิจกรรมของการดาเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนในการเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
โรงเรียนกาหนด
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 25-32 ระดับคุณภาพ
คะแนน 22-24 ระดับคุณภาพ
คะแนน 15-21 ระดับคุณภาพ
คะแนน 0-14 ระดับคุณภาพ

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน
(นางรัตนา สายอุบล)
หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3

11
การประเมินผลในระหว่างการดาเนินงานของกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ลาดับที่

รายการประเมิน

1

ความสามารถในการทางานเป็นทีม

2

ความสามารถในการแก้ปัญหาของทีมงาน

3

ความตั้งใจ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม

4

ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5

ความสุข ความพึงพอใจในการทากิจกรรม

6
7
8
9
10

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
4
3
2
1

กิจกรรมการดาเนินงานส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย
การปฏิบัติกิจกรรม มีทักษะ กระบวนการทางาน
ตามลาดับขั้นตอนถูกต้องเป็นไปตามแผน
การคานึงถึงหลักความคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความตรงต่อเวลา การรักษากฎ กิติกา ตามข้อตกลง
ของสมาชิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีการบันทึกรายละเอียดการดาเนินงาน ในสมุดบันทึก
เป็นปัจจุบัน
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 31-40 ระดับคุณภาพ
คะแนน 21-30 ระดับคุณภาพ
คะแนน 11-20 ระดับคุณภาพ
คะแนน 0-10 ระดับคุณภาพ

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน
(นางธรรมสรณ์ บัวสาย)
กากับดูแลกลุ่มยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3

12
การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ของกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ลาดับที่

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ปาน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
กลาง
4
3
1
2

รายการประเมิน

1

การสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

2

รูปแบบการนาเสนอผลงาน

3

การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด

4
5
6
7

การส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ
การส่งผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน
สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ภาพรวมความสาเร็จของการปฏิบัติกิจกรรม
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 25-28 ระดับคุณภาพ
คะแนน 17-24 ระดับคุณภาพ
คะแนน 8-16 ระดับคุณภาพ
คะแนน 0-7 ระดับคุณภาพ

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน
(นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ไม่ผ่านเกณฑ์

ดี
ผ่าน
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่าน

ดีเยี่ยม

ผ่าน
ไม่ผ่านเกณฑ์

ดี

ดีเยี่ยม

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ชั้น / ห้อง

ลาดับที่

การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วิธีการดาเนินการ
1. ประเมินผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ประเมินการทากิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์
3. สรุปผลการประเมินการทากิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใส่ ผ สาหรับผู้ผ่านเกณฑ์
และ มผ. สาหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
การมีส่วนร่วม
การทากิจกรรมได้ ผลการ
ในกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ประเมิน

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ไม่ผ่านเกณฑ์

การทากิจกรรมได้ ผลการ
ตามวัตถุประสงค์ ประเมิน

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่านเกณฑ์
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่าน

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
เลขที่

ชื่อ – สกุล

ชั้น / ห้อง

ลาดับที่

14

15
สรุปผลการประเมินการดาเนินงาน
ของกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
1. ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์การผ่าน คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป
1.1 การประเมินก่อนดาเนินงาน
(หน้า 10)
...................... คะแนน
1.2 การประเมินระหว่างดาเนินงาน (หน้า 11)
...................... คะแนน
1.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (หน้า 12)
...................... คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
รวม ...................... คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

81-100
71-80
61-70
51-60
0-50

คะแนน ระดับเหรียญทอง (ดีเยี่ยม)
คะแนน ระดับเหรียญทอง
คะแนน ระดับเหรียญเงิน
คะแนน ระดับเหรียญทองแดง
คะแนน ควรปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

2. ผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ของนักเรียน
2.1 จานวนนักเรียนทั้งหมด..............คน ผ่านการประเมิน................คน ไม่ผ่าน................คน
2.2 รายชื่อนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ผู้เรียนดีเด่น
(คัดเลือกโดยสมาชิกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
ที่
ชื่อ – สกุล
ชั้น/ห้อง เลขที่
ข้อมูลบ่งชี้ความดีเด่น

2.3 รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
ชื่อ – สกุล
ชั้น/ห้อง เลขที่

ข้อมูลบ่งชี้

16
1. เวลาการปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
 จานวนชั่วโมงเรียนกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
20 ชั่วโมง
 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
.......... ชั่วโมง
 นักเรียนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
.......... ชั่วโมง
 อื่น ๆ ...................................................................
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. อื่น ๆ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางรัตนา สายอุบล)
หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3

บันทึกของหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.........................................................................
.........................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต)

บันทึกกากับดูแลกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
.....................................................................
.....................................................................
ลงชื่อ............................................................
(นางธรรมสรณ์ บัวสาย)

บันทึกของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................
...........................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(นายวีระพงค์ ประดิษฐ์)
............./............/.............
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การประเมินผล กิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
การประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 เป็นเงื่อนสาคัญประการหนึ่ง สาหรับการผ่านช่วงชั้น
หรือจบหลักสูตร ผู้เรียนต้อ งเข้าร่วมและปฏิ บัติ กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผ่านการประเมิ น
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ด้วยแนวประเมินหลากหลายตามสภาพจริง ดังนี้.1. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการหลากหลายตาม
สภาพจริงให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องครบถ้วน
2. ครูที่ปรึกษากิจกรรมเนตรนารี ม.3 ผู้เรียน และผู้ปกครอง/ชุมชน/วิทยากร จะมีบทบาท
ในการประเมินผล ดังนี้
1.1 ผู้กากับกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
1.1.1 ดูแลและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1.1.2 รายงานเวลาและพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน
1.1.3 ศึกษา ติดตามผู้เรียน กรณีที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
1.1.4 กาหนดแบบประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม สรุปผลการประเมินส่งหัวหน้า
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกาหนดเวลาการส่งงานของฝ่ายวิชาการ
1.2 ผู้เรียน
1.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
1.2.2 มีหลักฐานแสดงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนไม่น้อยกว่า 80% หรือ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด พร้อมทั้งแสดงผลการปฏิบัติกิจกรรม
และพัฒนาการในด้านต่างๆ
1.2.3 ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ครู
ที่ปรึกษากิจกรรมเนตรนารี ม.3 มอบหมาย หรือให้ความเห็นชอบตาม
ที่ผู้เรียนเสนอ
1.2.4 ประเมินตนเองและเพื่อนที่ร่วมกิจกรรม
1.3 ผู้ปกครอง/ชุมชน/วิทยากร
1.3.1 ให้ความร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนกับสถานศึกษาเป็นระยะๆ
1.3.2 บันทึกความเห็น ข้อเสนอแนะ สรุปการพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้เรียน
1.4 เกณฑ์การผ่านกิจกรรมของผู้เรียน
1.4.1 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80 % หรือตามที่สถานศึกษากาหนด
1.4.2 ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์ที่สาคัญของแต่ละกิจกรรม
1.4.3 ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์ ผล “ผ” ถ้าไม่ผ่านผลจะเป็น “มผ”
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การวัดประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 มี 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมบังคับ เป็นการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ เนตรนารีผ่านช่วงชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการ
เข้าร่วมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 และผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดและมีการวัดผลตลอด
ภาคเรียนโดยการ
1.1 สังเกต
1.2 ความสนใจ
1.3 การเข้าร่วมกิจกรรม
1.4 ซักถาม
1.5 การทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. วิชาพิเศษ เป็นการวัดผลและประเมินผลในแต่ละวิชา โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
และใช้เกณฑ์ดังนี้
2.1 ผ่าน (ผ)
2.2 ไม่ผ่าน (มผ.)
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บันทึกการตรวจ/นิเทศ
ผู้กากับดูแลกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 3 หรือมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนิเทศ ประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยหัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 นาส่งสมุดบันทึกกิจกรรมให้งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เดือนละ 1 ครั้ง โดยส่งทุกวันพุธของสัปดาห์สุดท้ายสิ้นเดือนของทุกเดือน
ครั้งที่

1

2

3

4

28 พ.ค.57

25 มิ.ย.57

30 ก.ค.57

27 ส.ค.57

ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี

รายการตรวจนิเทศ/เอกสาร
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2557
3. บันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนเรียงลาดับตามระดับชั้น
4. แบบการการประเมินผลก่อนและระหว่างดาเนินงานของกิจกรรม

สารบัญ
หน้า
คานา
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คาแนะนาในการบันทึกเอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ในสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2557
คณะกรรมการผู้นายุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
บันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การประเมินผลก่อนดาเนินงานของกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
การประเมินผลในระหว่างการดาเนินงานของกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน
สรุปผลการประเมินการดาเนินงาน
การประเมินผล กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การวัดประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
บันทึกการตรวจ/นิเทศ

1
2
3
4
5
6
10
11
12
14
16
18
19
20

คานา
สมุดบันทึกการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้กากับได้บันทึกรายละเอียดใน
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ตั้งแต่ขั้นวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
บันทึกการมาปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง การบันทึกนี้จะช่วยให้การ
ติดตาม ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาในระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตามแผน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
จึงหวังว่า สมุดบันทึกกิจกรรมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”

สมุดบันทึกการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด
ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.3
ผู้กากับ

1. นางรัตนา สายอุบล

2. นางสุทธิณี ประสพทรัพย์

3. นายวีระวัฒน์ มโนวัฒน์

4. นายชลธี จันทะยานี

ได้เสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้
จานวนนักเรียน
(คน)

สรุปผลการประเมินกิจกรรม
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

อนุมัติผลการประเมิน
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3
ลงชื่อ.................................................... หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานวัดผล
เรียนมาเสนอเพือ่ พิจารณา
ลงชื่อ.............................................................รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
(นางธรรมสรณ์
บัวสาย)
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..............................................................
(นายวีระพงค์ ประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”

