รายงานการประกันคุณภาพของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(Self Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพของกลุ่ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นฉบั บ นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รายงาน
ต่อผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ตามแนวทางการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา มาตราที่ ๕๐ หมวดที่ ๖ ว่าด้ว ยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนกาหนดตลอดจนเป็นสารสนเทศทาง
การศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น ได้ จั ด ท ารายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพของกลุ่ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น
(Self Assessment Report : SAR) ภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การปฏิบั ติงานในด้านต่าง ๆ ในการพัฒ นาการปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
โรงเรียน และชุมชน
ในการจัดทารายงานผลการประกันคุณภาพของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Self Assessment Report :
SAR) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
ผู้ ป กครอง และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานทุ ก ฝ่ า ย ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งาน
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ประสบผลสาเร็จด้วยดี หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนและใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาตนเองใน ภาคเรี ย นที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ต่ อ ไป
ให้ดีขึ้นโดยลาดับ

นางวันเพ็ญ มีคาแสน
และคณะ

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิท ยา พุ ท ธมณฑล จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้ เรียนได้พัฒ นาตนเองตามศักยภาพ พัฒ นาอย่างรอบด้านเพื่ อ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ งร่ างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ แ ละสั งคม เสริม สร้างให้ เป็ น ผู้ มี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม
มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับ
ผู้ อื่น อย่ างมี ความสุ ข กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นมุ่ งพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ ใช้ องค์ ความรู้ทั ก ษะและเจตคติจากการเรียนรู้
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ได้แก่
ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่ นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น โดยแบ่ ง ออกเป็ น
๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้ ค รู รู้ จั ก และเข้ า ใจผู้ เรี ย น ทั้ ง ยั ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป กครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่ว มกิจกรรมแนะแนว ในระดับมัธยมศึกษา ๒๐ ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน
๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและ
สมานฉัน ท์ โดยจัดให้ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทางาน เน้นการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เ รียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
๒.๑ กิจ กรรมลู กเสื อ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสื อ
เนตรนารีและยุวกาชาด ในระดับมัธยมศึกษา ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียน

๒.๒ กิจกรรมชุมนุม / กิจกรรมชุมนุมวิชาการ โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม /
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ดังนี้
▪ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๔ ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้
- ภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๑๕ ชั่วโมง
- ภาคเรียนที่ ๒ จานวน ๒๐ ชั่วโมง
▪ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมชุ ม นุ ม วิ ช าการ ๖๐ ชั่ ว โมงต่ อ ปี
แบ่งออกดังนี้
- ภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๓๐ ชั่วโมง
- ภาคเรียนที่ ๒ จานวน ๓๐ ชั่วโมง
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สั ง คม ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ตามความสนใจในลั ก ษณะอาสาสมั ค รเพื่ อ แสดงถึ งความรั บ ผิ ด ชอบ ความดี ง าม
ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒ นาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดย
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้
▪ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕ ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้
- ภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๘ ชั่วโมง
- ภาคเรียนที่ ๒ จานวน ๗ ชั่วโมง
▪ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้
- ภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๑๐ ชั่วโมง
- ภาคเรียนที่ ๒ จานวน ๑๐ ชั่วโมง
โดยทั้ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนาไปสู่เป้า หมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังภาพ

ความสาคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรีย นรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้ จากประสบการณ์ จริง
กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดาเนินชีวิตใน
ปัจจุบันของบุคคล ทาให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้มีสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรม
ที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุ ขกั บ กิ จ กรรมที่ เลื อ กด้ ว ยตนเองตามความถนั ด และความสนใจอย่ างแท้ จ ริง การพั ฒ นาที่ ส าคัญ ได้ แ ก่
การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้ เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม
หลักการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหลักการสาคัญดังนี้
๑. มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
๒. เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาตนเองอย่ า งรอบด้ านเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความสนใจความถนั ด
ความต้องการเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๔. เป็ น กิ จ กรรมที่ ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยเปิ ด โอกาสให้ ค รู พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ผู้ น าชุ ม ชน
ปราชญ์ ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เป้าหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน
ใช้ ค วามรู้ ทั กษะ และประสบการณ์ จ ากการเรีย นรู้ไปพั ฒ นาตนเองให้ เกิ ด สมรรถนะส าคั ญ ๕ ประการ ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันจะนาไปสู่ คุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

แนวการจัดกิจกรรม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดให้ผู้ เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแนวการจัด
กิจกรรม ดังนี้
๑. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
๒. ให้ ผู้ เรีย นได้ป ฏิ บั ติกิจ กรรมผ่ านประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย ฝึ กการทางานที่ส อดคล้ องกับ ชีวิตจริง
ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน
๓. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ โดยจั ดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ ม ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
๔. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินกิจกรรม
๕. ใช้กระบวนการมีส่ วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติ
ตามวิถีประชาธิปไตย
๖. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดกิจกรรมครบทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดังนี้
๑. เป็ น กิจ กรรมที่ส่ งเสริมการเรีย นรู้ ๘ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ให้ กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลั กษณะเป็ น
กระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒. เป็ น กิ จ กรรมที่ ต อบสนองความสนใจ ความถนั ด และความต้อ งการของผู้ เรีย นตามความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้อาชีพและการดาเนินชีวิต ที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๓. เป็ น กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั งและส่ งเสริม จิตส านึ ก การท าประโยชน์ต่ อสั งคมในลั กษณะต่ าง ๆ สนับ สนุ น
ค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๔. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทางานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
เพื่อเสริมสร้างความมีน้าใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดโครงสร้างเวลา
ในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นในชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ปี ล ะ ๑๒๐ ชั่ ว โมง และ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ชั่ ว โมง เป็ น เวลาส าหรั บ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมนั ก เรี ย น
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้สถานศึกษา
จัดเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชั่วโมง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง
การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
โครงสร้างเวลาของหลักสูตรและผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ๓ ลักษณะอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็ น การประเมิ น โดยผู้ เรี ย นต้ อ งมี เวลาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และมี ผ ลงาน/ชิ้ น งาน/คุ ณ ลั ก ษณะ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
หลักการ
การประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๑
เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนค้น หาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ กิจกรรม การทางานกลุ่ ม และการมีจิตสาธารณะ
โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน
แนวทางการประเมิน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ดาเนิน การประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน
โดยมีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ ดังนี้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้กาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ๒ ประการคือ การประเมินกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
การตัดสิน
๑. การประเมิ น กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนรายกิ จกรรม การประเมิน กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนรายกิจกรรม
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/ คุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๑.๓ ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/ คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมและนาผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
๑.๔ ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่ว มกิจกรรม การปฏิบัติ กิจกรรมและ
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลั กษณะตามที่สถานศึกษากาหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการซ่อมเสริมและประเมิน
จนผ่าน ทั้งนี้ ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อตัดสินเลื่อน
ชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่าน
ในแต่ล ะกิ จ กรรม สรุ ป ผลรวมเพื่ อเลื่ อ นชั้น และประมวลผลรวมในปี สุ ด ท้ ายเพื่ อการจบแต่ ล ะระดับ การศึ กษา
โดยการดาเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ กาหนดให้ มีผู้ รับ ผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนของ
ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา
๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่ สถานศึกษากาหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม
๓ กิจกรรมสาคัญ ดังนี้
๒.๒.๑ กิจกรรมแนะแนว
๒.๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ได้แก่
๑) กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ และนั ก ศึ ก ษา
วิชาทหาร โดยเลือกเพียง ๑ กิจกรรม
๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๒.๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๓ ผู้ รับ ผิ ดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่ มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ

๒.๔ ผู้รับ ผิดชอบเสนอผู้บ ริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยกาหนด
เกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้
๑. ก าหนดคุ ณ ภาพหรื อ เกณฑ์ ในการประเมิ น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก าหนด
ไว้ ๒ ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน
๒. กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม และกาหนดเกณฑ์การผ่าน
การประเมิน ดังนี้
๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กาหนด
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรื อ มี ผ ลงาน/ชิ้ น งาน/คุ ณ ลั ก ษณะ ไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษา
กาหนด
๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสาคัญ ทั้ง ๓ ลักษณะ
คือ กิ จกรรมแนะแนว กิ จ กรรมนั ก เรีย น และ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้ เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่ าน” ในกิจกรรมส าคัญ กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งจาก ๓ ลั กษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รั บผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม โดยให้
ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นแล้วจึง
ประเมินให้ผ่านกิจกรรม เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบเพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

ข้อเสนอแนะ
การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ผู้ เรีย นมีเวลาการเข้าร่ วมกิจ กรรมของผู้ เรียนตามเกณฑ์ ที่ส ถานศึกษากาหนด โดยสถานศึกษาควร
กาหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน
๒. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดโดย
อาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงานแฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ
๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมวัน ส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เป็ นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่ว มกิจกรรม
ดังกล่าว และนามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ มีครูที่ปรึกษากิจกรรมและมีแผนการดาเนินกิจกรรม
๔.๒ มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน
๔.๓ ผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม
๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิ ภาพ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมืส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒. ผู้บริหารชี้แจงทาความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
เห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัย
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
๕. นิ เทศ ติด ตาม ให้ ค าปรึกษา ประเมิน ผล และสร้างขวัญ ก าลั งใจแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติงานในการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสาเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๑. ศึ กษาหลั ก การ วัตถุ ป ระสงค์ ขอบข่ าย แนวการจัด กิจกรรม การประเมิ น ผลพั ฒ นาผู้ เรียน และจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
๒. ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียน และ
เป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๔. ส่งเสริม กระตุ้น และอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการจัดทาแผนงาน
โครงการร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล
๕. ให้คาปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผน
๖. ประเมิ น ผลการเข้าร่ วมกิจ กรรมของผู้ เรียนและซ่อมเสริม กรณี ที่ ผู้ เรียนไม่ ผ่ านเกณฑ์ พร้อมจัดท า
เอกสารหลักฐานการประเมินผล
๗. รายงานผลการดาเนิน กิจกรรมให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วนาผลการจัดกิจกรรมมาพัฒ นาและปรับปรุง
แก้ไข
๘. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสาเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บทบาทของผู้เรียน
๑. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ หรือ
ตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
๒. เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๓. ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม
๔. ร่วมประชุมจัดทาแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ
๕. ร่ วมประเมิน การปฏิบั ติกิจ กรรมและนาผลมาพัฒ นาตนเอง และนาเสนอผลการปฏิ บัติกิจกรรมต่อ
ครูผู้รับผิดชอบ
๖. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถอดประสบการณ์ ท บทวน และสะท้ อ นความรู้สึ กภายหลั งการปฏิ บั ติ กิจกรรม
(After Action Review :AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
๑. ให้ ความเห็ น ชอบและมีส่ ว นร่ ว มในการกาหนดวางแผนดาเนิน กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม
บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
๑. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมและอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและชุมชน
๒. ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียนให้โอกาสให้ผู้เรียนได้สารวจตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือก
แผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

๓. ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
๔. เป็นที่ปรึกษา หรือแนะแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน
๕. ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน
สานักงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เลขที่ ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร๑๐๑๗๐
เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๐๒-๔๔๑๓๕๙๑ E-mail : Satriwit@gmail.com
๒. ข้อมูลคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางวันเพ็ญ
มีคาแสน
ครู
นายภูธร
บ้านเนิน
ครู
นางขนิษฐา
ตันกูล
ครู
นายจุมพล
ปัญจะ
ครู
นายธนะกิจ
รุ่งโรจน์
ครู
นางสาวอัญชสา
ยิ้มถนอม
ครู
นายอัครัช
บุญแท้
ครู
นางอรวลัญซ์
ผ่องบุรุษ
ครู
นายณัฐวุฒิ
ปั้นเหน่งเพชร ครู
นายจิตรกร
รัตนพันธ์
ครู
นางสาวจุฑาทิพย์
และล้าเลิศ
ครู
นางสาวสุภกฤตา
หงษ์ทอง
ครู
นางสาวแอมจิรา
จันทร์ลี้
ครู
นางสาวอมราภรณ์
ทิพชัย
ครู
นางสาวอันธิกา
บุญเลิศ
ครู
นายศุภกฤตย์
อุ่นแอ
ครู
นายกฤศณัฎฐ์
คล้ายขา
ครู
๓. ข้อมูลหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรีรยน
๓.๑ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นางวันเพ็ญ มีคาแสน
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
หลักสูตรและการนิเทศ

หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ชื่อ นายภูธร บ้านเนิน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขา
วิจัยการศึกษา
คุณวุฒิทางลูกเสือ W.B.
๓.๓ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
ชื่อ นางขนิษฐา ตันกูล
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
การบริหารการศึกษา
คุณวุฒิทางยุวกาชาด ผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
๓.๔ หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน
ชื่อ นายจุมพล ปัญจะ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา
ดนตรีไทย
คุณวุฒิการรักษาดินแดน ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ
๓.๕ หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม โครงงาน
ชื่อ นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขา
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา
๓.๖ หัวหน้างานแนะแนว
ชื่อ นางนริสา
พัฒนรัฐ
วุฒิการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขา
จิตวิทยาการศึกษา
๔. ข้อมูลคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔.๑ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นางวันเพ็ญ
มีคาแสน
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
หลักสูตรและการนิเทศ
๔.๒ รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นายกฤศณัฎฐ์
คล้ายขา
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา

๔.๓ งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ชื่อ นายภูธร
บ้านเนิน
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขา
วิจัยการศึกษา
ชื่อ นางสาวอัญชสา
วุฒิการศึกษา
สาขา

ยิ้มถนอม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ภาษาไทย

ชื่อ นายอัครัช
วุฒิการศึกษา
สาขา

บุญแท้
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ดนตรีศึกษา

ชื่อ นายจิตรกร
วุฒิการศึกษา
สาขา

รัตนพันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ฟิสิกส์

ชื่อ นางอรวลัญซ์
วุฒิการศึกษา
สาขา

ผ่องบุรุษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เคมีศึกษา

ชื่อ นายธนะกิจ
วุฒิการศึกษา
สาขา

รุ่งโรจน์
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๔.๔ งานกิจกรรมยุวกาชาด
ชื่อ นางขนิษฐา
ตันกูล
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
การบริหารการศึกษา
ชื่อ นายณัฐวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขา

ปั้นเหน่งเพชร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
พัฒนศึกษา

ชื่อ นายกฤศณัฎฐ์
วุฒิการศึกษา
สาขา

คล้ายขา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สังคมศึกษา

ชื่อ นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา
๔.๕ งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ชื่อ นายจุมพล
ปัญจะ
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา
ดนตรีไทย
ชื่อ นายอัครัช
วุฒิการศึกษา
สาขา

บุญแท้
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ดนตรีศึกษา

ชื่อ นายกิติพงษ์
วุฒิการศึกษา
สาขา

รสจันทร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
นาฏศิลป์ไทยศึกษา

ชื่อ นางสาวชุลีพร
เนืองศรี
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขา
พลศึกษา
๔.๖ งานกิจกรรมชุมนุม
ชื่อ นายกฤศณัฎฐ์
คล้ายขา
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา
๔.๗ พัสดุกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นางสาวจุฑาทิพย์ และล้าเลิศ
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขา
ภาษาไทย
๔.๘ แผนงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นายศุภกฤตย์
อุ่นแอ
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา

๔.๙ งานสารบรรณ และธุรการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นายกฤศณัฎฐ์
คล้ายขา
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา
๔.๑๐ ประกันคุณภาพกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
ภาษาไทย
๔.๑๑ สารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นางสาวอันธิกา
บุญเลิศ
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
การบริหารการศึกษา
๔.๑๒ นิเทศภายในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นางวันเพ็ญ
มีคาแสน
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
หลักสูตรและการนิเทศ
ชื่อ นางขนิษฐา
วุฒิการศึกษา
สาขา

ตันกูล
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา

ชื่อ นายภูธร
บ้านเนิน
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขา
วิจัยการศึกษา
๔.๑๓ งานหลักสูตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นายธนะกิจ
รุ่งโรจน์
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่อ นายณัฐวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขา

ปั้นเหน่งเพชร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
พัฒนศึกษา

๔.๑๔ งานห้องสมุดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นางขนิษฐา
ตันกูล
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
การบริหารการศึกษา
๔.๑๕ งานวัดผลกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นายนสิทธิ์
ใหญ่ยิ่ง
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขา
ประวัติศาสตร์
ชื่อ นายจุมพล
วุฒิการศึกษา
สาขา

ปัญจะ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.)
ดนตรีไทย

ชื่อ นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา
๔.๑๖ ผู้ประสานงานเทคโนโลยีกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นายกฤศณัฎฐ์
คล้ายขา
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา
สังคมศึกษา
ชื่อ นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๔.๑๗ วิจัยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ นายจิตรกร
รัตนพันธ์
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขา
ฟิสิกส์
ชื่อ นางอรวลัญซ์
วุฒิการศึกษา
สาขา

ผ่องบุรุษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เคมีศึกษา

๔. อัตรากาลังและจานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมฯ
ลูกเสือ –เนตรนารี
ยุวกาชาด
รักษาดินแดน
ชุมนุม- โครงงาน

จานวนครู

รวม

ชาย
๒๖
๔
๓
๓๖

หญิง
๕๗
๑๗
๘๙

๘๓
๒๑
๓
๑๒๕

๕. คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตาแหน่ง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

ชื่อ - สกุล
นางวันเพ็ญ มีคาแสน
นายภูธร บ้านเนิน
นางขนิษฐา ตันกูล

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้น ม.๑
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ระดับชั้น ม.๑
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้น ม.๒
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ระดับชั้น ม.๒
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้น ม.๓
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ระดับชั้น ม.๓

นายอัครัช บุญแท้
นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม
นายจิตรกร รัตนพันธ์
นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
นายธนะกิจ รุ่งโรจน์
นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้

คุณวุฒิลูกเสือ/ยุวกาชาด
W.B.
W.B.
ผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
W.B.
W.B.
W.B.
W.B.
W.B.
W.B.

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๑

นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร

ครูผู้สอนยุวกาชาด

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๒

นายกฤศณัฏฐ์ คล้ายขา

ครูผู้สอนยุวกาชาด

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๓

นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง

ครูผู้สอนยุวกาชาด

๖. ผู้รับผิดชอบการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ - สกุล
นายอัครัช บุญแท้
นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม
นางสาวชลธิชา อยู่ยง

ตาแหน่ง
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ระดับ ม.๑
ผู้กากับกลุ่มเนตรนารี ระดับ ม.๑
รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ระดับ ม.๑

ชื่อ - สกุล
นางสาวกมลชนก สิทธิรุ่ง
นายเอกชัย อ่าสิงห์
นางสาววันนา กันหาพร
นางสาวอริสรา อันละคร
นายสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์
นางสาวปิยนันท์ กุลมาตย์
นางสาวสุกัญญา ไวยรัตนา
นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์
นายชาญชัย คาเวียง
นางสาวทิพยรัตน์ ดุจดา
นายกิติพงษ์ รสจันทร์
นางสาวทาริกา บุญพรม
นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน
นางสาวฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ์
นางสาวกนิษฐา หลักดี
นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี
นายนครินทร์ สุเพ็งคา
นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง
นายจิรภัทร อาไพเมือง
นางประภาภรณ์ หอมจันทร์
นางสาวอรีนา ศรียา
นางวันดี แจ่มพินิจ
นางสาวกุลจิรา การนา
นายสุเทพ ซิวประโคน

ตาแหน่ง
รองผู้กากับกลุ่มเนตรนารี ระดับ ม.๑
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔

๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชือ่ - สกุล
นายจิตรกร รัตนพันธ์
นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ
นางรัตนา พฤกษาปัญญะ

ตาแหน่ง
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ระดับ ม.๒
ผู้กากับกลุ่มเนตรนารี ระดับ ม.๒
รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ระดับ ม.๒
รองผู้กากับกลุ่มเนตรนารี ระดับ ม.๒

ชือ่ - สกุล
นางธาณี รัตนพันธ์
นายไพโรจน์ ทองวั่น
นางสาวอันธิกา บุญเลิศ
นายสรวิศ เร้าอนุรักษ์
นางสาวอาภา ศรีวงค์ราช
นายธนพงศ์ แก้ววงศ์
นายศุภวิชญ์ ง่วนสาอางค์
นางจันทร์เจ้า เถียรทวี
นายพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย
นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์
นางณัฎฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต
นางสาวธัญชนก ทองศิริอุบล
นางสาวณัฐนันท์ แช่มเพ็ชร
นางสุภิดา วิไลลักษณ์
นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์
นางสาวจิตรลดา เจ๊กเผือกหอม
นางสาวชาคริยา ธีรสุนธรวัฒน์
นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์
นางสาววริศรา สุขขัมภ์
นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย
นางสาวภัณฑิลา ลอยเมฆ
นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน

ตาแหน่ง
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔

๖.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ - สกุล
นายธนะกิจ รุ่งโรจน์
นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้
นายนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง
นางสาวจุฑาทิพย์ และล้าเลิศ

ตาแหน่ง
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ระดับ ม.๓
ผู้กากับกลุ่มเนตรนารี ระดับ ม.๓
รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ระดับ ม.๓
รองผู้กากับกลุ่มเนตรนารี ระดับ ม.๓

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนา กาญจนสาลี
นายอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา
นางสาวจิตรานันท์ จันทิมา
นางสาวจิรัชญา สุขรัตนเจริญ
นายกฤติกร ล้อจิตติกุล
นางสาวทิพรัตน์ จวนกระจ่าง
นางสาวปาริจิตร ไพเราะ
นายประกาศิต บุญวงค์
นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์
นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด
นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต
นายอนุชิต บูรณพันธ์
นายศุภกร ผันผล
นางสาววนัชพร กุลเสน
นางสาวเบญจวรรณ ยืนยง
นางสาวนฤมล ไชยวุฒิ
นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์
นางสุวรรณ์ น้าประทานสุข
นายพงศกร จิรยั่งยืนยง
นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง
นางสาวปิยฉัตร อ่อนคาตา
นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์
นางสาวเพียงพร โปทอง
นางสาวอาภาสินี รัตนวัน
๗. ผู้รับผิดชอบการสอนยุวกาชาด
๗.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ - สกุล
นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร
นางทัศนีย์ หล้าธรรม
นางทานตะวัน ศิรินพ

ตาแหน่ง
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๓
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๔
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๑
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๓
ผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔
รองผู้กากับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๔

ตาแหน่ง
หัวหน้ายุวกาชาด ม.๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑

ชื่อ - สกุล
นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่
นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา
นางสาวปริมประภา แสนท้าว
นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด

ตาแหน่ง
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒

๗.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ - สกุล
นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขา
นางไพพร ดีบาง
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ
นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร
นางพัชรี อินทร์ช่วย
นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย
นางสาวสวรรยา เต็งสุวรรณ์

ตาแหน่ง
หัวหน้ายุวกาชาด ม.๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒

๗.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ - สกุล
นางสาวสุภกฤตา หงส์ทอง
นางกรรณิการ์ มนุญโย
นางกรัณฑา สุธาทรัพย์
นายฐกร เจษฎาภัทรกุล
นางสาววิยะดา ธรรมจิตต์
นางสาวกรกช นวพงศ์ธนานนท์
นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด

ตาแหน่ง
หัวหน้ายุวกาชาด ม.๓
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๑
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒
ครูผู้สอนยุวกาชาดกลุ่ม ๒

หน้าที่ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด / ผู้กากับและรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี
๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดทาโครงการสอนแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยจัดการเรียน
การสอนแบบเวียนฐานเรียน ฐานละ ๑ กอง สลับกับฐานประจา
๒. จัดให้มีการเปิดกองตามระเบียบวิธีการของลูกเสือ -เนตรนารี และยุวกาชาด ก่อนการเรียนแต่ละครั้ง
โดยให้เปิดกองแยกระหว่างลูกเสือ -เนตรนารี และยุวกาชาด โดยให้ผู้กากับลูกเสือ -เนตรนารี และผู้นายุวกาชาด
แต่งกายให้ถูกระเบียบ

๓. ติดตาม ดูแลการเรียนตามฐานให้เป็นไปตามโครงการสอน และจัดสอนแทนเมื่อผู้กากับประจาฐานแต่ละ
ฐานไม่มาสอน หรือลา
หน้าที่ ผู้กากับและรองผู้กากับกองลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สอนยุวกาชาด
๑. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามฐานตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดให้มีการประเมินผลการเรียน
ทุกครั้งหลังจบการสอนแต่ละกอง
๒. ตรวจสอบเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของลูกเสือ -เนตรนารี และยุวกาชาด ทุกครั้งลงในสมุด
บันทึกเวลาเรียน เมื่อมีนักเรียนหนีเรียนให้ทาบันทึกแจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. ดูแลการแต่งกายของลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ให้เป็นไปตามระเบียบ
๔. ประเมินผลและจัดทาสมุด ปพ.๕ ส่งตามปฏิทินของฝ่ายวัดผล
๘. จานวนนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมฯ
จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
ลูกเสือ –เนตรนารี
๗๔๙
๘๘๐
ยุวกาชาด
๖
๒๙๕
รักษาดินแดน
๓๔๕
๙
ชุมนุม- โครงงาน
๑,๑๓๔
๑,๘๙๕
๙. การใช้แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องกองลูกเสือ
๒.

ที่
๑.
๒.
๓.

ห้องเก็บอุปกรณ์ยุวกาชาด

สถิติการใช้ / ปี
๘๐
๘๐

รวม
๑,๖๒๙
๓๐๑
๓๕๔
๓,๐๒๙

ชื่อผู้ใช้
นายภูธร บ้านเนิน
และผู้กากับ
นางขนิษฐา ตันกูล
และครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

๙.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อแหล่งเรียนรู้
สถิติการใช้/ ปี
ชื่อผู้ใช้
ค่ายชัยปิติ จังหวัดสระบุรี
๑
นายภูธร บ้านเนิน และนางขนิษฐา ตันกูล
ค่ายภูริทัศน์ จังหวัดสระบุรี
๑
นายภูธร บ้านเนิน และนางขนิษฐา ตันกูล
ค่ายกาแพงเพชรอัครโยธิน
๑
นายจุมพล ปัญจะ

๕. ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรอบปี
๕.๑ ผลงานโรงเรียน
ที่
ชื่อ - สกุล
๑. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ที่

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

๕.๒ ผลงานครู
ชื่อ - สกุล
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้เข้าร่วมรางวัล เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๕.3 ผลงานนักเรียน
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้เข้าแข่งขัน เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙

รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑. ทิศทางการจัดการศึกษาของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิสัยทัศน์
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ งพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วบคู่ คุ ณ ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
มีความรับ ผิดชอบ สมบู รณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และปัญญา เห็นคุณค่าของชีวิต ทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และปัญญา เห็นคุณค่าของชีวิต ปรับตัวและปฏิบั ติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝั งคุณธรรมและ ค่านิยม
ที่ พึ งประสงค์ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นปรั บ ตั ว และปฏิ บั ติ ต นให้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั งคม ประเทศชาติ และด ารงชี วิ ต
ได้อย่างมีสุข
เป้าประสงค์
๑. จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เน้นการให้ ผู้เรี ยนเห็น คุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดาเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ สนับสนุน
ค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๓. ส่ งเสริ ม ผู้ เรี ย นให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ๘ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ให้ ก ว้า งขวางลึ ก ซึ้ งยิ่ งขึ้ น ในลั ก ษณะเป็ น
กระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๒. ขอบข่าย/ ภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและครู
๒. จัดประชุมที่ปรึกษากิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุม
๓. จัดทาแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
๔. ให้คาแนะนาแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม
๕. กากับ ติดตาม และประสานงานการดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม ให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๖. รวบรวมผลการดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๗. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อหาทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้น ๆ
๘. กากับ ติดตามการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาผู้เรียน
๙. ติดตามประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพิเศษและ
สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ)

คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑. นางวันเพ็ญ มีคาแสน

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
หน้าที่ตามโครงสร้าง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากลุ่ม
๑. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒. ช่วยฝ่ายวิชาการในการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาโครงสร้าง
หลั ก สู ต ร สาระการเรี ย นรู้ ให้ เป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๓. ควบคุมและนิเทศติดตาม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนให้ดาเนินไปตามหลักสูตร
๔. จัดอัตรากาลั งของกลุ่มกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน จัดครูเข้า
สอนรายวิชาต่าง ๆ
๕. วางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประสานงาน ดูแลให้ มีการปฏิบัติงานตามแผน
พร้ อ มทั้ ง ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
โครงการ/งานต่าง ๆ
๖. รับผิดชอบดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การซ่อม
การผลิตหรือจัดหาวัส ดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ของกลุ่มวิชา คุมการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา
๗. จัดทาบัญชีสื่อ การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดระบบการเก็บรักษา การนาไปใช้ให้อยู่ในระบบที่ใช้
การได้เสมอเกิดประโยชน์สูงสุด
๘. ติดตามดูแลการจัดครูเข้าสอนแทน ครูสอนซ่อมเสริม
๙. ดูแลเรื่องการวัดผล การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล
๑๐. จัดทาระบบข้อมูลสถิติ เป็นเอกสารสารสนเทศของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๑. จัดให้มีการพัฒ นาครูทางด้านวิช าการในกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๒. นายกฤศณัฎฐ์

๓. นายภูธร
นางสาวอัญชสา
นายอัครัช
นายจิตรกร
นางอรวลัญซ์
นายธนะกิจ
นางสาวแอมจิรา

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คล้ายขา

รองหัวหน้า
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

บ้านเนิน
ยิ้มถนอม
บุญแท้
รัตนพันธ์
ผ่องบุรุษ
รุ่งโรจน์
จันทร์ลี้

งานกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี

๔. นางขนิษฐา
ตันกูล
งานกิจกรรมยุวกาชาด
นายณัฐวุฒิ
ปั้นเหน่งเพชร
นายกฤศณัฏฐ์ คล้ายขา
นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง

หน้าที่ตามโครงสร้าง
๑๒. รับผิ ดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ ห้ องสมุดกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ห้องเรียนรายวิชา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งาน
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อ
ไม่มีผู้ทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน หรือ
หั ว หน้ า กลุ่ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
หน้าที่ได้
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. จั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนการจั ด ท าโครงการสอนแต่ ล ะ
กิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต ร โดยจั ด การเรี ย น
การสอนแบบเวียนฐานเรียน ฐานละ ๑ กอง สลับกับฐาน
ประจา
๒. จัดให้มีการเปิดกองตามระเบียบวิธีการของลูกเสือ -เนตร
นารี และยุ ว กาชาด ก่ อ นการเรี ย นแต่ ล ะครั้ ง โดยให้
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี แต่งกายให้ถูกระเบียบ
๓. ติดตาม ดูแลการเรียนตามฐานให้เป็นไปตามโครงการสอน
และจัดสอนแทนเมื่อผู้กากับประจาฐานแต่ละฐานไม่มา
สอน หรือลา
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. จั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนการจั ด ท าโครงการสอนแต่ ล ะ
กิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
๒. จัดให้มีการเปิดกองตามระเบียบวิธีการของยุวกาชาด ก่อน
การเรียนแต่ละครั้ง โดยให้ผู้สอนยุวกาชาดแต่งกายให้ถูก
ระเบียบ
๓. ติดตาม ดูแลการเรียนตามฐานให้เป็นไปตามโครงการสอน
และจัดสอนแทนเมื่อผู้สอนไม่มาสอน หรือลา
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๕. นายจุมพล
นายอัครัช
นายกิติพงษ์
นางสาวชุลีพร

ปัญจะ
บุญแท้
รสจันทร์
เนืองศรี

๖. นายกฤศณัฏฐ์ คล้ายขา

๗. นางสาวจุฑาทิพย์ และล้าเลิศ

๘. นายศุภกฤต อุ่นแอ

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
หน้าที่ตามโครงสร้าง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจกรรม
๑. ดูแล รับสมัคร และจัดทาบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร
ทุกชั้นปี
๒. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในทุกชั้ นปี ในการปฏิบัติ
กิจกรรมอาสานักศึกษาวิชาทหาร
๓. จัดทาสรุปรายงานประจาปีในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจกรรมชุมนุม
๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตาม
หลั ก สู ต ร และมุ่ งเน้ น การเสริม สร้า งทั ก ษะชี วิ ต ให้ แ ก่
นักเรียน
๒. จัดให้มีการจัดตั้งชุมนุม และให้นักเรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสนใจ
๓. ติ ด ตาม ดู แ ลการเรี ย นกิ จ กรรมชุ ม นุ ม ให้ เป็ น ไปตาม
โครงการสอนของแต่ละชุมนุม
๔. รวบรวมรายงานการเรียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนทุก
ชุมนุม โดยประสานกับครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พัสดุกลุ่มกิจกรรม
๑. จั ด ท าทะเบี ย นควบคุ ม พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม กิ จ กรรม
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
งานพัสดุ
๓. ร่วมกับงานพัสดุโรงเรียนในการตรวจสอบพัสดุครุภัณ ฑ์
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนงานกลุ่มกิจกรรม
๑. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทาแผนงานให้สอดคล้อง
พัฒนาผู้เรียน
กับนโยบายของโรงเรียน
๒. ประสานงาน ดูแล และตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๙. นายกฤศณัฏฐ์ คล้ายขา

๑๐. นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย

๑๑. นางสาวอันธิกา บุญเลิศ

๑๒. นางวันเพ็ญ มีคาแสน
นางขนิษฐา ตันกูล
นายภูธร
บ้านเนิน

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่ตามโครงสร้าง

๓. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สารบรรณ และธุรการ ๑. ประสานงานต่างๆภายในกลุ่มสาระ ฯ เพื่อให้งานเป็นไป
กลุ่มสาระฯ
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระ ฯ และโรงเรียน
๒. เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานต่ างๆของกลุ่ ม สาระ ฯ เช่ น ค าสั่ ง
ทุกชนิด หนังสือราชการไว้เป็นหลักฐาน
๓. รวบรวมผลการปฏิ บั ติ งานของกลุ่ ม สาระ ฯ เสนอฝ่ า ย
บริหาร
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกันคุณภาพกลุ่ม
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการประเมินประกันคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภายในกลุ่มสาระฯตามมาตรฐานที่กาหนด
๒. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ผล จั ด ท าเป็ น รู ป เล่ ม รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. จัด ท ารายงานประกั น คุณ ภาพของกลุ่ มกิ จ กรรมพั ฒ นา
ผู้เรียน (SAR) ในปีการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สารสนเทศกลุ่มกิจกรรม ๑. รั บ แจ้ ง ข่ า วสารเรื่ อ งราวแก่ ค รู ในกลุ่ ม กิ จ กรรมพั ฒ นา
พัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียน
๒. ให้ ข่ า วสารของกลุ่ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น แก่ ฝ่ า ย
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ โรงเรี ย น รว ม ทั้ งแ จ้ งให้ ค รู แ ล ะ
นักเรียนทราบ
๓. จัด ท ารายงานประกั น คุณ ภาพของกลุ่ มกิ จกรรมพั ฒ นา
ผู้เรียน (SAR)
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นิเทศภายในกลุ่ม
๑. วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียน
๒. ให้คาปรึกษา แนะนาเพื่อนครู เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๓. นายธนะกิจ รุ่งโรจน์
นายณัฐวุฒิ ปัน้ เหน่งเพชร

๑๔. นางขนิษฐา ตันกูล

๑๕. นายนสิทธิ์
ใหญ่ยิ่ง
นายจุมพล
ปัญจะ
นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง

๑๖. นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขา
นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
หน้าที่ตามโครงสร้าง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานหลักสูตรกลุ่ม
๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๒. ประสานงานและร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานห้องสมุดกลุ่ม
๑. ควบคุมดูแลการใช้ห้องศูนย์วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
๕. บริการยืม-ส่งสื่อการเรียนการสอน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวัดผลกลุ่มกิจกรรม ๑ . ให้ ค าป รึ ก ษ าและวางแผน ร่ ว ม กั น ระห ว่ า งครู ใ น
พัฒนาผู้เรียน
การประเมินผลรายวิชาเดียวกัน
๒. สร้างและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดเก็บเข้าธนาคารข้อสอบ
๓. จั ด เตรี ย มแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การวั ด ผลโดย
ประสานงานกับทะเบียนวัดผล
๔. สรุปผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนและในแต่
ละปีการศึกษา
๕. รวบรวมสถิ ติ ก ารสอบผ่ าน การติ ด ๐ ร มส. ในแต่ ล ะ
รายวิ ช า เพื่ อ ใช้ ในการจั ด สอนซ่ อ มเสริ ม สอบแก้ ตั ว
การเรียนซ้า ตลอดจนจัดทาสถิติผลการเรียนของแต่ละ
รายวิช า เพื่ อ เป็ น ข้อมู ล ในการศึก ษาเปรียบเที ยบและ
พัฒนาการเรียนการสอน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ประสานงานเทคโนโลยี ๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลของครูในกลุ่มกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
ผู้เรียน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๗. นายจิตรกร รัตนพันธ์
นางอรวลัญซ์ ผ่องบุรุษ

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
หน้าที่ตามโครงสร้าง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิจัยกลุ่มกิจกรรมพัฒนา ๑. เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา
ผู้เรียน
๒. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา
๓. รวบรวมงานวิจัยของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสนอ
ฝ่ายวิชาการ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ ๓
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และพัฒนาคุณภาพ
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บทที่ ๓
สรุปผลการดาเนินงานโครงการและพัฒนาคุณภาพ
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สรุปผลกิจกรรมและงบประมาณ ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปี การศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมลู กเสื อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิ ศ สตรีวิทยา พุท ธมณฑล ได้ดาเนิน งาน/
โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม
๑. ยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์
๒. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องกองลูกเสือ
๓. พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ
๔. ทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี
๕. พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ
๖. กิจกรรมโดดหอ (ทดสอบกาลังใจ)
๗. งานชุมนุมยุวกาชาด
๘. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
๙. พิธีทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ
๑๐. ค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน
๑๑. อบรมนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี
๑๒. พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด
๑๓. ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑-๓
๑๔. การแข่งขันทักษะยุวกาชาด
๑๕. การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ
๑๖. การแสดงผลงานชุมนุม
๑๗. พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(จัดซื้อวัสดุ)
๑๘. พัฒนาการสอนกิจกรรมลูกเสือ
๑๙. พัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด
รวม

ช่วงวันที่

ภาคเรียน

งบประมาณ

๐๓/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๐/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๐/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๐/๐๙/๖๓
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๐/๐๓/๖๔
๐๒/๐๖/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔

๑-๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๑/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓
๑/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓
๑/๒๕๖๓

๓๐,๐๐๐
๕๓,๓๓๐
๑๔,๕๐๐
๖,๓๐๐
๒๖,๑๐๐
๕๕,๐๘๐
๓๗,๐๐๐
๑๐,๗๖๐
๑,๐๘๐,๙๕๐
๑๖,๒๐๐
๖๑,๖๐๐
๑๗,๑๑๐
-

๒๙/๐๕/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔
๒๙/๐๕/๖๓-๓๑/๐๓/๖๔

๑-๒/๒๕๖๓
๑-๒/๒๕๖๓

๒๕,๐๐๐
๒๐,๙๕๘
๑,๔๕๔,๘๘๘.๐๐

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปี การศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมลู กเสื อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิ ศ สตรีวิทยา พุท ธมณฑล ได้ดาเนิน งาน/
โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.

พัฒนาการสอนกิจกรรมลูกเสือ

๒.
๓.

การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ
พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ

๔.

พัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด

๕.
๖.
๗.

แข่งขันทักษะยุวกาชาด
งานชุมนุมยุวกาชาด
พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด

๘.

การแสดงผลงานชุมนุม

ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
๑,๖๒๙ คน

ด้านคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๑. ครูได้รับการอบรมคุณวุฒิทาง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ท างด้ า น
ลูกเสือ B.T.C จานวน ๕ คน ลู ก เสื อ ให้ คุ ณ ครู โ ดยส่ ง ครู เ ข้ า รั บ
๒. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
การอบรมลูกเสือ BTC สาเร็จ
๒ ท่อน จานวน ๖ คน
๑. สามารถจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ที่ อ านวยความสะดวกกิ จ กรรมยุ ว กาชาด
ได้เหมาะสม
๒. การด าเนิ น กิ จ กรรมยุ ว กาชาดทุ ก กิ จ กรรมเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก
เรียบร้อย
ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๑. นักเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการของพิธีเข้าประจาหมู่
๒. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๑. ด าเนิ น กิ จ กรรมชุ ม นุ ม โดยให้ ค รู ที่ ป รึก ษาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาชุ ม นุ ม ของ
นักเรียนแต่ละห้อง
๒. นักเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมชุมนุมโดยใช้กระบวนการของโครงงาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๔. ปัญหา/อุปสรรคงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การดาเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะที่จาเป็น แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษาที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
นักเรียนมาเรียนสลับวัน เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ย งของการแพร่เชื้อ การจัดกิจกรรมจึงมีอุปสรรค
ส่ งผลให้ บ างกิ จ กรรมไม่ส ามารถดาเนิ น การได้ บางกิจกรรมต้ องปรับ รูป แบบของกิจกรรมในลั ก ษณะออนไลน์

แต่สาหรับการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และชุมนุมนั้นก็สามารถปรับให้ดาเนินการในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ และนักเรียนผ่านกิจกรรมทุกคน
๕.ข้อเสนอแนะ/ความต้องการช่วยเหลือ
การดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเรียนการสอน ของงานกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนล้วนแต่มุ่งเน้น
ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เมื่อได้ผลงานของนักเรียนมาแล้ว จาเป็น
อย่ างยิ่งที่ ต้องมีส ถานที่จั ดเก็บ ผลงาน หรือตู้กระจกที่ จัดแสดงผลงานของนั กเรียน มี การจัดเก็บที่ เป็นระเบี ยบ
พร้อมต่อการจัดแสดงผลงาน หรือการนาไปเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ ของโรงเรียน
สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑. พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ
๒. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องกองลูกเสือ
๓. ทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี
๔. พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ
๕. กิจกรรมโดดหอ (ทดสอบกาลังใจ)
๖. พิธีทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ
๗. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
๘. ค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน
๙. อบรมนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี
๑๐. ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑-๓
๑๑. การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ

สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้
ภาพความสาเร็จ
ความสาเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
(จานวน/ร้อยละ)
๘๖.๗๕
√
√
√
√

ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙

ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม

√
√
√
√
√
√
√

ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม

สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่

๑๒. พัฒ นาการเรีย นการสอนกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียน
(จัดซื้อวัสดุ)
๑๓. พัฒนาการสอนกิจกรรมลูกเสือ
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้
ภาพความสาเร็จ
ความสาเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
(จานวน/ร้อยละ)
√
๑๐๐

√

โครงการ/กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการสอนกิจกรรมลูกเสือ
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัการเรียนการสอนลูกเสือ
๑.๓ ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัการเรียนการสอนลูกเสือ
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
๒.๑ นักเรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ ๑,๖๒๙ จากจานวนทั้งหมด ๑,๖๒๙ คน
๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาได้เต็มที่ โดยปรับรูปแบบการดาเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น
รูปแบบของการปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ทาใบงานผ่านระบบ Google Forms
การดูวีดิทัศน์ ฯลฯ เพื่อให้นั กเรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะที่จาเป็น และบางช่วงเวลาที่ เกิดเหตุการณ์โรค
ระบาดโควิด – ๑๙ รอบที่ ๒ นักเรียนต้องมาเรียนสลับวันเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงของการแพร่
เชื้อ การจัดกิจกรรมจึงมีอุปสรรค ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้ บางกิจกรรมต้องปรับรูปแบบของ
กิจกรรมในลักษณะออนไลน์ เป็นต้น
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หากไม่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิดขึ้น การจัดการเรียนการสอนของ
กิจกรรมลูกเสือก็สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ เป็นไปตามระยะเวลาตามโครงการพัฒนาการสอนกิจกรรมลูกเสือที่
กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เกิดความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือต่อไป

๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการแข่งขันทักษะทางลูกเสือ
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติ
๑.๓ ดาเนินการกิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โ รคระบาดโควิ ด – ๑๙ เกิ ด ขึ้ น สามารถด าเนิ น การ
นานักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางลูกเสือได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มี-

โครงการ/กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ ๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ
๑.๓ ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกบุคลากร
๑.๔ ดาเนินการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในการสนับสนุนการเข้ารับการอบรม
๑.๕ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
๒.๑ ครูได้รับการอบรมคุณวุฒิทางลูกเสือ B.T.C จานวน ๕ คน
๒.๒ ครูได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน จานวน ๖ คน
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านลูกเสือให้คุณครูโดยส่งครูเข้ารับการอบรมลูกเสือ BTC สาเร็จ
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
๑. ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ส่ งครูเข้ารับการพั ฒ นาบุคลากรทางลู กเสื อ เนื่องจากติดสถานการณ์
โรคระบาดโควิด – ๑๙
๒. ด้ า นหลั ก ฐานและเอกสารประกอบการขอวุ ฒิ ท างลู ก เสื อ เพื่ อ ขอวู ด แบดจ์ ๒ ท่ อ นให้ กั บ ครู
ยังไม่พร้อม เนื่องจากเอกสารบางอย่างกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนไม่ได้ดาเนินการด้วยตนเอง เช่น ใบเสร็จการเก็บเงิน
ค่าบารุงของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และของลูกเสือ-เนตรนารี ของทุกปี เป็นต้น
๓. งบประมาณในแต่ละปีมีจากัด จึงทาให้พัฒนาบุคลากรได้จานวนจากัดในแต่ละปี
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หากไม่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิดขึ้น สามารถดาเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านลูกเสือ โดยส่งครูเข้ารับการอบรมลูกเสือให้ได้วุฒิทางลูกเสือในลาดับต่อไป
๒. กิจกรรมลูกเสือควรให้ครูได้จัดทาแผนลูกเสือ -เนตรนารี ประกอบการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อประกอบการขอวุฒิทางลูกเสื อประเภทเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ๒ ท่อน และวุฒิทางลูกเสือขั้นสูงในลาดับต่อไป
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ ๔ พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการจัดพิธีถวายราชสดุดีรัชการที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติในการจัดพิธีถวายราชสดุดีรัชการที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ
๑.๓ ดาเนินการในการจัดพิธีถวายราชสดุดีรัชการที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ไม่ ได้ จั ด พิ ธีถ วายราชสดุ ดี รัช กาลที่ ๖ เนื่ อ งจากติ ด สถานการณ์ โรคระบาด
โควิด – ๑๙
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิ ดขึ้น สามารถดาเนิ น การจั ด
กิจกรรมได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ ๕ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.๑-๓
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.๑-๓
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติในการจัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.๑-๓
๑.๓ ดาเนินการในการจัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.๑-๓
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ไม่ ได้ จั ด ค่ ายลู ก เสื อ -เนตรนารี -ยุ ว กาชาด ม.๑-๓ เนื่ อ งจากติ ด สถานการณ์
โรคระบาดโควิด – ๑๙

๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิ ดขึ้น สามารถดาเนิ น การจั ด
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.๑-๓ ได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ ๖ ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติในการจัดค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
๑.๓ ดาเนินการในการจัดค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้จัดค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิ ดขึ้น สามารถดาเนิ น การจั ด
กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ ๗ ค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติในการจัดค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน
๑.๓ ดาเนินการในการจัดค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม

๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ไม่ ได้ จั ด ค่ า ยลู ก เสื อ จิ ต อาสาสู่ ชุ ม ชน เนื่ อ งจากติ ด สถานการณ์ โ รคระบาด
โควิด – ๑๙
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิ ดขึ้น สามารถดาเนิ น การจั ด
กิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชนได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ ๘ พิธีทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานพิธีทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติในการจัดพิธีทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ
๑.๓ ดาเนินการในการจัดพิธีทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้จัดพิธีทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ เนื่องจากติดสถานการณ์ โรค
ระบาดโควิด – ๑๙
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หากไม่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิดขึ้น สามารถดาเนินการจัด พิธี
ทบทวนคาปฏิญาณตนและสวนสนามฯ ได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มี-

โครงการ/กิจกรรมที่ ๙ พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดซื้อวัสดุ)
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดซื้อวัสดุ)
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติในการดาเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (จัดซื้อวัสดุ)
๑.๓ ดาเนินการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดซื้อวัสดุ)
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ ดาเนินงานพัฒ นาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน (จัดซื้อวัส ดุ)
เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โ รคระบาดโควิ ด – ๑๙ เกิ ด ขึ้ น สามารถด าเนิ น การ
พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดซื้อวัสดุ) ได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มี-

ผลการดาเนินงานกิจกรรมยุวกาชาด ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมยุวกาชาด ได้ดาเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ของกลุ่มสาระฯ เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

๑. พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด
๒. งานชุมนุมยุวกาชาด
๓. ยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์
๔. การแข่งขันทักษะยุวกาชาด

๕. พัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด

สอดคล้องกับมาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ด้ าน ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท างวิ ช าก าร
ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ด้ าน ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท างวิ ช าก าร
ของผู้เรียน

√

ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจาก
ติดสถานการณ์โรคระบาด
โควิด – ๑๙

ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวบ่งชี้
ภาพความสาเร็จ
ความสาเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
(จานวน/ร้อยละ)
๙๐
√

๑๐๐

√
√

√

โครงการ/กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
๑.๓ ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
๒.๑ นักเรียนผ่านกิจกรรมยุวกาชาด จานวน ๓๐๑ คน จากจานวนทั้งหมด ๓๐๑ คน
๒.๒ สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกกิจกรรมยุวกาชาดได้เหมาะสม
๒.๓ การดาเนินกิจกรรมยุวกาชาดทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย

๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ ทาให้ไม่สามารถปฏิ บัติกิจกรรมการเรียน
การสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาได้เต็มที่ โดยปรับรูปแบบการดาเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรูปแบบ
ของการปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ทาใบงานผ่านระบบ Google Forms การดู
วีดิทัศน์ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะที่จาเป็น และบางช่วงเวลาที่ เกิดเหตุการณ์โรคระบาด
โควิ ด – ๑๙ รอบที่ ๒ นั ก เรี ย นต้ อ งมาเรี ย นสลั บ วั น เพื่ อ รั ก ษาระยะห่ า งทางสั ง คม ลดความเสี่ ย งของ
การแพร่เชื้อ การจัดกิจกรรมจึงมีอุปสรรค ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้ บางกิจกรรมต้องปรับ
รูปแบบของกิจกรรมในลักษณะออนไลน์ เป็นต้น
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หากไม่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิดขึ้น การจัดการเรียนการสอนของ
กิจกรรมยุวกาชาดก็สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ เป็นไปตามระยะเวลาตามโครงการพัฒ นาการเรียนการสอน
ยุวกาชาดที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความรู้และทักษะในกิจกรรมยุวกาชาดต่อไป
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันทักษะยุวกาชาด
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการแข่งขันทักษะยุวกาชาด
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการแข่งขันทักษะยุวกาชาด
๑.๓ ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการแข่งขันทักษะยุวกาชาด
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โ รคระบาดโควิ ด – ๑๙ เกิ ด ขึ้ น สามารถด าเนิ น การ
นานักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางยุวกาชาดได้ตามปกติ
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
-ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ ๓ งานชุมนุมยุวกาชาด
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการเตรียมเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการใช้ในงานชุมนุมยุวกาชาด
๑.๓ ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการใช้ในงานชุมนุมยุวกาชาด
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ได้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด – ๑๙

๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โ รคระบาดโควิ ด – ๑๙ เกิ ด ขึ้ น สามารถด าเนิ น การ
นานักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดได้ตามปกติ
โครงการ/กิจกรรมที่ ๔ พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
๑.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงานในการเตรียมเข้าร่วมพิธีเข้าประจาหมู่
๑.๒ นาเสนอแผนการดาเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการใช้ในกิจกรรมพิธีเข้าประจาหมู่
๑.๓ ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการใช้ในกิจกรรมพิธีเข้าประจาหมู่
๑.๔ ประเมินผลกิจกรรม
๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
๒.๑ นักเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการของพิธีเข้าประจาหมู่
๒.๒ นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๓. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด–๑๙ ทาให้ปฏิบัติกิจกรรมการฝึกซ้อมเข้าพิธีเข้า
ประจาหมู่ไม่สะดวกเหมือนทุกครั้ง เพราะนักเรียนยุวกาชาดต้องระมัดระวังและป้องกัน โรคโควิด -๑๙ เพื่อไม่เกิด
การแพร่เชื้อดังกล่าวต่อกัน
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ปี การศึ กษา ๒๕๖๔ หากไม่ มี ส ถานการณ์ โรคระบาดโควิด – ๑๙ เกิด ขึ้น สามารถด าเนิ น งานใน
การเตรียมเข้าร่วมพิธีเข้าประจาหมู่ และฝึกซ้อมนักเรียนยุวกาชาดให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการของพิธีเข้า
ประจาหมู่ เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะ และแสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม

ผลการดาเนินงานกิจกรรมชุมนุม โครงงาน ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมชุมนุม ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่ม กิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม
การแสดงผลงานชุมนุม

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ภาพความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ) บรรลุ ไม่บรรลุ
มาตรฐานที่ ๑
นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
คุณภาพของผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้รับความรู้จากการ
ค้ น คว้ า ตามความ
ส น ใจ ข อ งต น เอ ง
เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่ ๑ การแสดงผลงานชุมนุม
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. กระบวนการและรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม การเลือกชุมนุมตามความสนใจ
รายละเอียด
ระยะเวลา
ขั้นเตรียม
๑. ประชุมครูในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. จัดเตรียมเอกสารและใบสมัครจัดตั้งชุมนุม
๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลแก่ครูในโรงเรียน
ขั้นดาเนินการ
๑. ครูทุกคนส่งใบสมัครจัดตั้งชุมนุมของตนเอง
๒. ประชาสัมพันธ์ลักษณะและรายละเอียดชุมนุมแก่นักเรียน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ –มิถุนายน
๓. ดาเนินการให้นักเรียนเลือกสมัครชุมนุมตามความสนใจ
๒๕๖๓
หมายเหตุ *การจัดกิจกรรมเปลี่ยนรูปแบบเป็นลักษณะออนไลน์ นักเรียนเลือก
ศึกษากิจกรรมที่ตนเองสนใจในสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ *

รายละเอียด

ระยะเวลา

ขั้นประเมินผล
ประเมินผล และสรุปรายงานจานวนชุมนุมทั้งหมด

มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรม การแสดงผลงานชุมนุม
รายละเอียด

ระยะเวลา

ขั้นเตรียม
๑. ประชุมครูในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการประกวดโครงงาน
ของแต่ละชุมนุม
ขั้นดาเนินการ
๑. รับสมัครโครงงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดในแต่ละประเภท
๒. จัดการประกวดโครงงานในวันงานวิชาการ เปิดบ้านนวมินทร์
หมายเหตุ * กิจกรรมเปิดบ้านนวมินทร์ ถูกงดเนื่องด้วยสถานการณ์ภาวะโรค
ระบาดโควิด – ๑๙ *
ขั้นประเมินผล
ประเมินผล มอบเกียรติบัตรและสรุปรายงาน

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ธันวาคม
๒๕๖๓

มกราคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ผลการดาเนินกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ จานวน ๓,๐๒๙ คน ผ่านกิจกรรมชุมนุม จากจานวนทั้งหมด ๓,๐๒๙ คน
๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ ๑ แสดงค่าร้อยละข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพทั่วไป
ชาย
หญิง

เพศ
รวม

ครู
นักเรียน

สถานภาพ
รวม

จานวน (คน)
724
1,459
2,183
49
2,134
2,183

ร้อยละ
33.16
66.83
100
2.24
97.76
100

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินกิจกรรมชุมนุม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ที่มี
จานวนมากที่สุดคือ เพศหญิง จานวนทั้งสิ้น 1,459 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 และมีสถานภาพเป็นนักเรียน จานวน
2,134 คน คิดเป็นร้อยละ 97.76

แผนภูมแิ สดงข้อมูลสถานภาพผูต้ อบแบบประเมิน
3000
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1000
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2134
1459
724

49

เพศ

สถานภาพ

ชาย

หญิง

ครู

นัก เรียน

ตาราง ๒ แสดงค่าร้อยละข้อมูลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ประเด็นพิจารณา

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด

1. ด้านความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1.1 นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ แ ละเข้ า ใจ
กิจกรรมตามความสนใจของตนเอง
1.2 นั กเรี ย นสามารถสื บ ค้ น และสร้ า ง
องค์ความรู้โดยการจัดทาโครงงาน
ที่ ส าม ารถ บู ร ณ า ก ารใน ชี วิ ต
ประจาวันได้
1.3 นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของ
การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจของ
ตนเอง
2. ด้านความพึงพอใจ
2.1 ความประทั บ ในการประชาสั ม พั น ธ์
แนวทางการจั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม

1,746
(79.98)
1,437
(65.82)

234
(10.71)
463
(21.20)

193 (8.84)

9
(0.41)
67
(3.06)

1
(0.04)
29
(1.32)

1,639
(75.08)

361
(16.53)

109
(4.99)

54
(2.47)

20
(0.91)

1,775
(81.31)

325
(14.88)

72
(3.29)

10
(0.45)

1
(0.04)

187 (8.56)

ประเด็นพิจารณา
ภายใต้สถานการณ์ภาวะโรคระบาด
covid – 19
2.2 ระยะเวลาในการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองในรูปแบบออนไลน์
2.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ชุมนุม
2.4 ความพึงพอใจในภาพรวม

มากที่สุด

1,596
(73.11)
1,573
(72.05)
1,591
(72.88)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด

467
(21.39)
445
(20.38)
559
(25.60)

82
(3.75)
117
(5.35)
26
(1.19)

30
(1.37)
35
(1.60)
4
(0.18)

8
(0.36)
13
(0.59)
3
(0.13)

จากตาราง 2 พบว่าผู้ ตอบแบบประเมินกิจกรรมชุมนุม งานกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน ปีการศึกษา 2563
ส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับดีมาก

แผนภูมแิ สดงความพึงพอใจ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจ กรรม
2,000
1,500
1,000
500
0

ข้อ

ข้อ
มากที่สุด

มาก

ข้อ
ปานกลาง

น้อ ย

น้อ ยที่สุด

แผนภูมแิ สดงความพึงพอใจ
ด้านความพึงพอใจ
2,000
1,500
1,000
500
0

ข้อ

ข้อ
มากที่สุด

มาก

ข้อ
ปานกลาง

น้อ ย

ข้อ
น้อ ยที่สุด

๓. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนไม่สามารถเรียนชุมนุมที่ตนเองสนใจกับครูได้ เนื่องจากมีเกิดสถานการณ์ภาวะโรคระบาดโควิด – ๑๙
การจัดกิจกรรมจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจะส่งผลให้ได้รับความรู้ หรือการกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ได้เท่าที่ควร
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
จัดให้ นั กเรีย นเลื อกชุมนุ มต่าง ๆ กับ ครูที่ปรึกษาชุมนุม และหากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด – ๑๙ ยังไม่
คลี่คลาย ให้จัดการเรียนการสอนชุมนุมในรูปแบบออนไลน์ โดยครูชุมนุมเป็นผู้สอนผ่านระบบออนไลน์

๔. รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

น.ส.นวลฉวี
น.ส.อันธิกา
น.ส.รัชพร
น.ส.อัญชสา
นางทานตะวัน
นางศิริพร
น.ส.จีรวรรณ์
นายสมโภช
นายอธิวัฒน์
น.ส.อมราภรณ์

ชื่อ - สกุล
นาคจันทร์
บุญเลิศ
วิทยประพัฒน์
ยิ้มถนอม
ศิรินพ
มังกรแก้ว
เข็มกลัด
ไพศาลสมบัติรัตน์
เงินสมบัติ
ทิพชัย

ชื่อชุมนุม
คาคม

จานวนนักเรียน
19

ห้องเรียน
603

เกร็ดวรรณคดีไทย
ติวไทยโอเน็ต
ยุวบรรณารักษ์ (ฐานิต)
โจ๊กภาษา
หมอภาษา
แต่งเรื่องตามจินตนาการ
กองร้อยพิเศษ
รู้รักษ์ภาษาไทย

17
26
48
19
10
25
97
9

702
703
ห้องสมุด
704
602
705
สนาม
607

ที่
11.
12.
13.
14.

น.ส.ปิยนันท์
น.ส.ปัทมวรรณ
น.ส.จุฑาทิพย์
น.ส.ปาริจิตร

ชื่อ - สกุล
กุลมาตย์
โชติกลาง
และล้าเลิศ
ไพเราะ
รวมจานวนนักเรียน

ชื่อชุมนุม
เกมหรรษาพาสนุก

จานวนนักเรียน
24

ห้องเรียน
604

ดาว TIKTOK
วิจารณ์สื่อสร้างสรรค์

25
25
247

605
608

ชื่อชุมนุม
หมากรุกไทย
อินเตอร์แร็ค
(เพ็ชรชมพู,อนุชิต)
งานประดิษฐ์
ซูโดกุ
คิดเลขเร็ว

จานวนนักเรียน
18
64

ห้องเรียน
418
ใต้อาคาร

17
25
15

511
606
504

หมากฮอส
A—MATH
กองร้อยพิเศษ
อัจฉริยภาพทางคณิต
คณิตคิดสร้างสรรค์
แบดสัมพันธ์

25
12
97
7
27
54

512
513
สนาม
514
614
สนาม

ปลากัดไทย
เวทคณิต
GSP

25
20
12

510
503
508

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
1. นายธราวุฒ
2. นายอุดมชัย
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

น.ส.กนิษฐา
นางสุภิดา
นางรัตนา
น.ส.พัชรี
น.ส.มนัสนันท์
นางวันดี
นายภูธร
นายเจนณรงค์
น.ส.อาภา
นางกรรณิการ์
น.ส.ชลธิชา
นายประกาศิต
น.ส.หทัยรัตน์
น.ส.ช่อทิพย์
น.ส.ทิพยรัตน์

ชื่อ - สกุล
ภัทรผลพูล
วิไลเพชรรัตน
หลักดี
วิไลลักษณ์
พฤกษาปัญญะ
บรรพต
พุ่มดียิ่ง
แจ่มพินิจ
บ้านเนิน
อร่ามรัตนชัย
ศรีวงค์ราช
มนุญโย
อยูย่ ง
บุญวงค์
ชมฤทธิ์
สุวรรณรัตน์
ดุจดา
รวมจานวนนักเรียน

321

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ - สกุล
นางสุดารัตน์
ณัฎฐ์มีบุญ
น.ส. จิรชั ญา
สุขรัตนเจริญ
นางอรวลัญช์
ผ่องบุรุษ
น.ส.สุจิตรา
ศรีรอต
น.ส.จิระ
ดีช่วย
นางณัฏฐ์ญภา
โพธิวัฒน์ธนัต
น.ส.วันนา
กันหาพร
น.ส.วรรณภรณ์
ทองจันทร์
นายจิตรกร
รัตนพันธ์
นายศุภกร
ผันผล
น.ส. นรีรักษ์
ทองสะอาด
น.ส.ภัณฑิลา
ลอยเมฆ
น.ส.ชยากร
นรินทร์หงษ์ทอง
น.ส.อริสรา
อันละคร
น.ส.วราภรณ์
ชูบัณฑิต
นายเอกชัย
อ่าสิงห์
น.ส. ทาริกา
บุญพรม
น.ส. เบญจวรรณ
ยืนยง

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายรวิ
นายประเสริฐ
นายธนะกิจ
น.ส.รัตนา
นายกฤติกร
นางกมลชนก

แจ่มพินิจ
อภิวงค์
รุ่งโรจน์
กาญจนสาลี
ล้อจิตติกุล
สิทธิรุ่ง

น.ส.แอมจิรา

จันทร์ลี้

น.ส.กุลจิรา

การนา

26.

รวมจานวนนักเรียน

ชื่อชุมนุม
BOARD GAME

จานวนนักเรียน
30

ห้องเรียน
617

Cosmetics
รักญี่ปุ่น
Sciproduct and Hydroponic
ห้องเรียนสีเขียว

19
11
8
16

คืนที่ดาวเต็มฟ้า
กองร้อยพิเศษ
คนมีเกียร์เรียนวิศวกรรม
SCIENCE IN THE MOVIE
Drama Club
Cosmetics
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
EASY SCIENE
มิวสิค เดอะกิฟเต็ด
ธนาคารโรงเรียน
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย
เสียงเพลง

19
97
14
22
38
22
25
13
26
21
13

515
306
414
ห้องเรียนสี
เขียว
716
สนาม
616
416
303
515
ห้องเพาะ
516
701
ธนาคาร
718

15

Com 2

97
12

สนาม
Com 1

24

Com 6

11

Com 3

24

Com 4

Unplugged
กองร้อยพิเศษ
Coding
คอมพิวเตอร์กราฟิก
เกมส์สร้างสรรค์
ด้วย Kudu Game
ศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกม
คอมพิวเตอร์

383

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
น.ส.นาตยา
สุกจั่น
นางสาวธิติมาศ
สุขประเสริญชัย
น.ส.เพ็ชรชมพู
พิชญ์พันธ์เดชา
นายอนุชิต
บูรณพันธ์
นางนงนุช
ลิ่วพันธ์พงศ์
น.ส.เพียงพร
โปทอง
นางไพพร
ดีบาง
นายพุทธัย
เพื่อรอดวงษ์
น.ส.ณภัทร์ตะวัน
อภัยภักดี
นางกนกวลัย
สร้อยศักดิ์

11.
12.
13.
14.
15.
16.

น.ส.ประภารัตน์
นายกฤศณัฎฐ์
นางกรัณฑา
นายพงศกร
นางขนิษฐา
น.ส.สุภกฤตา

อรุณภู่
คล้ายขา
สุธาทรัพย์
จิรยั่งยืนยง
ตันกูล
หงษ์ทอง

17.
18.
19.
20.

นายณัฐวุฒิ
น.ส.ปริมประภา
นายศุภกฤตย์
นายนสิทธิ์

ปั้นเหน่งเพชร
แสนท้าว
อุ่นแอ
ใหญ่ยิ่ง
รวมจานวนนักเรียน

ชื่อชุมนุม
ศีล สมาธิ ปัญญา

จานวนนักเรียน ห้องเรียน
18
506

อินเตอร์แร็ค

64

305

เคล็ดไม่ลับ

45

510

แวนการ์ด SW3
ถอดรหัส วิถีพุทธ

39
48

โรงอาหาร
502

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(ศุภวิชญ์)
ปัญญาชนคนสยาม
Drama Club
อาหารเพื่อสุขภาพ
คณะกรรมการนักเรียน
อาสายุวกาชาด
we care นักเรียนแกนนา
ต่อต้านยาเสพติด
เต้น 112 จังหวะ
ส่งความดี มีความสุข
เหตุการณ์โลกน่ารู้
กองร้อยพิเศษ

50

307

23
38
14
9
23
18

507
303
302
ห้องกนร.
301
509

37
26
28
97
378

ใต้อาคาร
403
505
สนาม

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น.ส.ชุลีพร
น.ส.ขนิษฐา
นายจิรภัทร
น.ส.ฌุมพรี
น.ส.วริศรา
นายธนพงศ์
นายอภิวัฒน์
น.ส. ณัฐนันท์

ชื่อ - สกุล
เนืองศรี
ปราชญวิทยา
อาไพเมือง
โพธิ์เจริญรักษ์
สุขขัมภ์
แก้ววงศ์
ศรีวงษ์สา
แช่มเพ็ชร

ชื่อชุมนุม
วอลเลย์บอล
ยูโด
บาสเกตบอล
กรีฑา

จานวนนักเรียน
25
34
25
31

ห้องเรียน
สนาม
ห้องยูโด
สนาม
สนามหญ้า

ฟุตซอล

36

สนาม

ห้องพยาบาล

23

ห้อง
พยาบาล

รวมจานวนนักเรียน

193

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ - สกุล
นายจุมพล ปัญจะ
นายอัครัช
นายกิติพงษ์
นายไพโรจน์
น.ส.นฤมล
น.ส.กรกช
น.ส.สวรรยา
น.ส.วนัชพร

บุญแท้
รสจันทร์
ทองวั่น
ไชยวุฒิ
นวพงศ์ธนานนท์
เต็งสุวรรณ์
กุลเสน
รวมจานวนนักเรียน

ชื่อชุมนุม
ดนตรีไทย
นักศึกษาวิชาทหาร
ดนตรีสากล
โขน
ศิลป์สร้างสรรค์
นาฏศิลป์

จานวนนักเรียน
29
367
31
2
27
30

ห้องเรียน
ทพ301

K—PHOTO ART

51

ทพ401

506

ทพ402
ทพ301
ทพ401
ทพ302

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่
1.
2.
3.
4.

นางมาลี
นางฐานิต
นางธาณี
น.ส.สุกัญญา

5.
6.
7.
8.
9.

นายพสิษฐ์
นายสุเทพ
น.ส.วิยะดา
นายอภิรักษ์
นายนครินทร์

ชื่อ - สกุล
เอี่ยมพริ้ง
สุขสนาน
รัตนพันธ์
ไวยรัตนา
อธิษฐ์ธรรมธัช
ซิวประโคน
ธรรมจิตต์
กุลชุตินธร
สุเพ็งคา
รวมจานวนนักเรียน

ชื่อชุมนุม
มาสเตอร์เชฟขนมอบ
ยุวบรรณารักษ์ (ทานตะวัน)
อย. น้อย
ศาสตร์สร้างศิลป์ ศิลปิน
สร้างสรรค์
เทเบิ้ลเทนนิส
นักบัญชีตัวน้อย
คหกรรมสร้างคน
ทีมโสต สว.3
E—SPORT

จานวนนักเรียน ห้องเรียน
32
ทพ201
48
ห้องสมุด
26
โรงอาหาร
24
ลานธรรม
24
22
18
25
25
196

ใต้อาคาร
305
ทพ202
ห้องโสต
707

ชื่อชุมนุม
เพื่อนช่วยเพื่อน
ภาษามหัศจรรย์

จานวนนักเรียน
24
8

Fun with Crossword Game
ENGLISH BY SONGS AND
GAMES
VDO จีน ๆ
รู้รอบถามตอบจีน
คนรักหนังสือ
ENG FOR ONET&GAT

24
25

ห้องเรียน
313
หน้าห้อง
อาเซียน
412
413

23
23
25
50

311
312
405
404

9

สนาม
ปิงปอง
304

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
1. นางราตรี
2. น.ส.วัชรี

ชื่อ - สกุล
รัศมี
แก้วนิยม

3. นางเต็มดวง
4. นางประภาภรณ์

ชาญฤทธิ์
หอมจันทน์

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ธีรสุนทรวัฒน์
เร้าอนุรักษ์
รมัยธิติมา
คลังเพ็ชร
เจษฏาภัทรกุล
เจ็กเผือกหอม

น.ส.ชาคริยา
นายสรวิศ
น.ส.มนัญญา
น.ส.ตองเตย
นายฐกร
น.ส.จิตรลดา

11. น.ส.อรีนา

ศรียา

Table tennis is fun
LET’S SPEAK

25

ที่
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ - สกุล
ชื่อชุมนุม
จานวนนักเรียน
น.ส.ทิพรัตน์
จวนกระจ่าง
บอร์ดเกมส์ภาษาอังกฤษ
25
น.ส.สโรชา
อามาตย์ทัศน์
English Everywhere
25
น.ส.ปิยฉัตร
อ่อนคาตา
Do homework
25
น.ส.ธัญชนก
ทองศิริอุบล
Francais facile
25
นายศุภวิชญ์
ง่วนสาอางค์
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
50
น.ส.ปิยธิดา
เถินบุรินทร์
Short Note
25
น.ส.ดาราวรรณ
โคตรพัฒน์
Let’ enjoy bingo
50
น.ส. เบญจมาศ
พิมพ์สมาน
น.ส. อาภาสินี
รัตนวัน
General Knowledge Games
24
รวมจานวนนักเรียน
485

ห้องเรียน
409
308
309
310
307
402
406
407

รายชื่อชุมนุม : กลุ่มงานแนะแนว
ที่
1.
2.
3.
4.

นายศรัณย์
นางแสงจันทร์
นางทัศนีย์
น.ส.จิตรานันท์

ชื่อ - สกุล
พฤกษาปัญญะ
อาภาวีระ
หล้าธรรม
จันทิมา
รวมจานวนนักเรียน

ชื่อชุมนุม
ชีวิตที่สร้างสรรค์
Catering management
นักสะสม
จิตวิทยาน่ารู้

จานวนนักเรียน
23
22
7
24
76

ห้องเรียน
211
212
209
210

ภาคผนวก

พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ประจาปี ๒๕๖๓

ผู้กากับและรองผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ครูผู้สอนยุวกาชาด
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

พิธีเปิดกองยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีเปิดกองลูกเสือ และเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีประดับบ่าลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๓

พิธีประดับเข็มยุวกาชาด ประจาปี ๒๕๖๓

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมการเรียนรู้ขบวนการลูกเสือ

ฐานการจัดระเบียบแถว

ฐานการจัดระเบียบแถว

ฐานการจัดแถว พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ฐานการผูกเงื่อน

ฐานแผนที่และเข็มทิศ

การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด

การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙

การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙

