
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2561 

(หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
อนุกรรมการด้านบริหารวิชาการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2560 
 
 

  



ค าน า 
 

ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีภารกิจใน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพ่ือกระจายโอกาสให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน
กลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ก าหนดให้นักเรียนต้อง
เข้าปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนก าหนดให้ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ ทั้งในด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมด้านภาษา 
ศาสนา ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
และพบครูที่ปรึกษา ซึ่งในแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติจะต้องมีหลักฐานบันทึกการปฏิบัติที่ได้รับ
การรับรองจากครูหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือผู้ที่โรงเรียนให้ความเชื่อถือ  

หลักสูตรกิจกรรมพัมนาผู้เรียนฉบับนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย สาระของ
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวคิด/แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และแบบบันทึกกิจกรรม 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  



วิสัยทัศน ์
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
ส่งเสริมให้เรียนรู้ เห็นคุณค่า เข้าใจและพัฒนาตนเองด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม 
มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างจิตส านึกในความเป็นไทยและประชาธิปไตย อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 
พันธกิจ 

 
1.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามกรอบหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2561 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประสาน ก ากับ ติดตามการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ ตามกรอบหลักสูตรที่สอดคล้อง
ตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 

3.  พัฒนากิจกรรม สร้างจิตส านึกในความเป็นไทยและประชาธิปไตย อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
  



เป้าหมาย 
 

1)  ผู้เรียนมีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น           
และนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  

2)  ผู้เรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้  

3)  ผู ้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า   

4) ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ   

5)  ผู้เรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

6) ผู ้เรียนมีจิตมุ่งที ่จะท าประโยชน์และสร้างสิ ่งที ่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต้องการ ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง  

7) ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

  



โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบติั 
1. กิจกรรมแนะแนว  
  1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
      1.1.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      1.1.2 ด้านสังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคด ี 

 
3 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง) 
3 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยว่า 3 ช่ัวโมง) 

  1.2 การฟังบรรยาย / หรือกิจกรรมอื่น 
      1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      1.2.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ ์
      1.2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
      1.2.4 ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

 
6 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 
4 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 
4 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 
4 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 

  1.3 อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน ก าหนดให ้ 30 ช่ือเรื่อง 
* ในกรณีที่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ  
1 ช่ือเรื่อง (เล่ม) คิดเป็น 2 ช่ือเรื่อง (เล่ม) 

  1.4 พบครูที่ปรึกษาประจ าช้ันหลังเข้าแถวเคารพธงชาต ิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดภาคเรียน 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 นาที) 

2.  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผูเ้รียน  
    2.1 ค่ายวิชาการ  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง) 
    2.2 ค่ายปฏิบัติธรรม  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง) 
    2.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง 
    2.4 กิจกรรมชุมนุม ไม่น้อยกวา่ 6 ชุมนุม ก าหนดชุมนมุวิชาการไม่น้อยกวา่ 

2 ชุมนุม (พิจารณาจากลักษณะกิจกรรม) 
    2.5 การออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง  

(ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที/ครั้ง/วัน) 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
    3.1 กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรยีน  
    3.2 กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
    3.3 กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม  

    ไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง  

4.  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย  
    4.1 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย 

    - ความภูมิใจในความเป็นไทย และการปลูกฝังความรักชาต ิ
    - การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

    4.2 กิจกรรมร าไทยหรือนาฏศลิป์พ้ืนบ้านและเล่นดนตรีไทย 
        - การร าไทย หรือนาฏศิลป ์
        - ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ้าน 

 
ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
 
 
1 ประเภท 
1 ประเภท 

 

 

- 



หน้า 4 
 

สาระของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2561 นักเรียนต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดอีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและ
ความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้ 

1)  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถ
ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมาย              
และวางแผนชีวิต ทั้งด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะ
ต่างๆ ของอาชีพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 

ตาราง 1  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
  1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      1.1.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
      1.1.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และ 
โบราณคด ี 

 
3 คร้ัง (คร้ังละไม่น้อยกวา่ 3 ชั่วโมง) 
 
3 คร้ัง (คร้ังละไม่น้อยวา่ 3 ชั่วโมง) 

  1.2 การฟังบรรยาย 
      1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      1.2.2 ด้านการพัฒนาบุคลกิภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
      1.2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
      1.2.4 ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

 
6 คร้ัง (คร้ังละไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
4 คร้ัง (คร้ังละไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
4 คร้ัง (คร้ังละไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
4 คร้ัง (คร้ังละไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

  1.3 อ่านหนังสือจากรายการทีโ่รงเรียนก าหนดให้ 30 ชื่อเรื่อง (เล่ม) 
* ในกรณีที่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ  
1 ชื่อเรื่อง (เล่ม) คิดเป็น 2 ชื่อเรื่อง (เล่ม) 

  1.4 พบครูที่ปรึกษาประจ าชัน้หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียน 
(ครั้งละไมน่้อยกว่า 15 นาที) 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ า ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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2)  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้กว้าง รู้รอบ (Well-
rounded Person)  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน  รู้จักแก้ปัญหา  มีการตัดสินใจที่เหมาะสมอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู่ร่วมกันในหอพักของ
โรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจ า โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภารกิจด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนและการเตรียมการการด าเนินงานตามแผน การประเมิน และปรับปรุง
แผนการด าเนินงาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย   มีความ
เข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็น
พลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักการออกก าลังกาย รู้จักดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

ตาราง 2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
2.1  ค่ายวิชาการ  1 คร้ัง  (คร้ังละไม่น้อยกวา่ 18 ชั่วโมง) 
2.2  ค่ายปฏบิัติธรรม  1 คร้ัง  (คร้ังละไม่น้อยกวา่ 18 ชั่วโมง) 
2.3  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
2.4  กิจกรรมชุมนุม  ไม่น้อยกว่า 6 ชุมนุม  ก าหนดชุมนุมวชิาการไม่น้อยกว่า 2 ชุมนุม 

(พิจารณาจากลักษณะกิจกรรม) 
2.5  การออกก าลังกายและเลน่กีฬา  ไม่น้อยกว่า 240 คร้ัง (คร้ังละไม่น้อยกว่า 45 นาที/คร้ัง/วัน) 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะจบการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
บริการสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดง
ถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอ้ืออาทร มีความสมานฉันท์ มีจิตมุ่งที่
จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมือง
ตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี 

การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  จะเน้นการจัดที่ให้ผู้เรียนได้มีบทบาททั้งการเป็นผู้สร้างสรรค์และ
การเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และการบริการต่อสาธารณะด้วยตัวของนักเรียนเอง  
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ตาราง 3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบตัิใน 3 ปี 
3.1  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียน  
3.2  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
3.3  กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม  

        ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง  

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

4)  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การปลูกฝังความรักชาติ และความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ้าน  

ตาราง 4  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบตัิใน 3 ปี 
4.1  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเปน็
ประชาธิปไตย 

 4.1.1 ความภูมิใจในความเป็นไทย และการปลูกฝังความรักชาติ 
 4.1.2 การปลูกฝังความเป็นประชาธปิไตย 

4.2  กิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้านและเล่นดนตรีไทย 
     4.2.1 การร าไทย หรือนาฏศิลป ์
     4.2.2 ดนตรไีทย หรือดนตรพีื้นบา้น 

 
ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
 
 
1 ประเภท 
1 ประเภท 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย
อย่างต่ าตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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แนวคิด/แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

กิจกรรม แนวคิด/แนวทางท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
1.  กิจกรรมแนะแนว 
   1.1  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.  ท าปฏิทินหลักในการด าเนินกิจกรรม 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  จัดท าแผนกิจกรรม 
4.  ลงมือปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้นักเรียนได้บันทึกข้อมูล 
5.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
6.  ท ารายงานการด าเนินงาน 

   1.2  การพบนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ฯ ควรด าเนินกิจกรรมจากกิจกรรมค่ายวิชาการ  การศึกษาดูงาน 
และการเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

ข้อเสนอแนะ: ควรจัดตารางกิจกรรมไว้ในตารางสอน 
   1.3  การสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 

1.  จัดท าข้อมูลผู้ประสบความส าเร็จทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และรุ่นพ่ี 
2.  จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร วางแผนการด าเนินงาน 
3.  ปฏิบัติการบรรยายตามแผนการด าเนินงาน 
หมายเหตุ: อาจจะท าให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

   1.4  การพัฒนาบุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

1.  วิทยากรที่เชิญมาบรรยายด้านความฉลาดทางอารมณ์นั้น  
ควรเน้นเป็นนักจิตวิทยาและวัฒนธรรมของจังหวัด 
2.  การพัฒนาบุคลิกภาพควรเน้นที่การปฏิบัติ และผู้บริหารและ
ครูเป็นต้นแบบ 

   1.5  การพบครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น 1.  ร่วมกันกับงานกิจการ 
2.  จัดให้มีกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น หลังกิจกรรมหน้าเสาธง 
3.  ในรอบสัปดาห์ควรจัดให้มีคาบโฮมรูม และประชุมระดับชั้น
หรือช่วงชั้น โดยครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น เป็นผู้ก ากับดูแล 
4.  ควรมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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กิจกรรม แนวคิด/แนวทางท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2.  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ/กิจกรรมนักเรียน 
     2.1  การอ่านหนังสือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งควรประกอบด้วย  

   -  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   -  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   -  ครูบรรณารักษ ์
   -  ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น 
   -  ครูหอพัก 
2.  ประกาศรายชื่อหนังสือที่ก าหนดให้อ่าน 
3.  ควรจัดคาบการอ่านในตารางสอน 
ข้อเสนอแนะ: ควรจัดโครงการเล่าเรื่องจากการอ่าน หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

     2.2  ชุมนุม 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.  จัดท าปฏิทินแผนงาน 
3.  ควรมีการจัดให้ครูได้ประชาสัมพันธ์ชุมนุมของตนเอง ก่อนที่
นักเรียนจะเลือกชุมนุม 
4.  นักเรียนเลือกชุมนุม โดยประยุกต์ใช้การเลือกชุมนุมแบบออนไลน์ 
5.  ท าแผนการด าเนินงาน 
6.  ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
7.  ควรจัดให้มีวันแสดงผลงานของแต่ละชุมนุม 

     2.3  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
บ าเพ็ญประโยชน์ 

1.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส  
2.  จัดตามระเบียบวิชาลูกเสือฯ โดยเน้นวิชาพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
เช่น การส ารวจต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ในบริเวณท่ีจัดกิจกรรม เป็นต้น 

3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 - การใช้ความรู้บริการสังคม รูปแบบของการจัดกิจกรรมค่าย 

1.  ก าหนดระดับชั้นนักเรียนที่รับผิดชอบ เช่น ม. 2 และ ม. 5 
2.  ครูที่ปรึกษาก าหนดแผนกิจกรรมเสนอเพ่ือขออนุมัติด าเนินงาน 
3.  ประสานงานและส ารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรม 
4.  ขออนุมัติด าเนินงาน 
5.  ด าเนินงาน 
6.  รายงานผล 

 

  



หน้า 9 
 

กิจกรรม แนวคิด/แนวทางท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
4.  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
 2.  ท าปฏิทินด าเนินงาน 
 3. ด าเนินงานในวันส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
    3.1 วันวิสาขบูชา (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.2 วันไหว้ครู (เวลา 8 ชั่วโมง) 
    3.3 วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย (เวลา 8 ชั่วโมง) 
    3.4 วันที่ 4 กรกฎาคม (เวลา 8 ชั่วโมง) 
    3.5 วันที่ 28 กรกฎาคม (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.6 วันแห่เทียน/วันหล่อเทียน/วันเข้าพรรษา (เวลา 8 ชั่วโมง) 
    3.7 วันแม่แห่งชาติ (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.8 วันปิยะมหาราช (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.9 วันที่ 13 ตุลาคม (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.10 วันออกพรรษา/วันตักบาตรเทโว (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.11 วันลอยกระทง (เวลา 8 ชั่วโมง) 
    3.12 วันปีใหม่ (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.13 วันเด็กแห่งชาติ (เวลา 8 ชั่วโมง) 
    3.14 วันมาฆบูชา (เวลา 3 ชั่วโมง) 
    3.15 วันเลือกตั้งประธานนักเรียน (เวลา 8 ชั่วโมง) 
 4. สรุปผล และรายงานผล 

 

  



หน้า 10 
 

แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็น
ไทยและความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ า ทั้งนี้เพ่ือให้มีข้อมูล
และร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่า นักเรียนได้เข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้างต้นดังกล่าวจึงต้อง
บันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึกต่างๆ ดังนี้  

 1.  แบบบันทึกการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  1.1  ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  1.2  ด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี 

 2.  แบบบันทึกการฟังบรรยาย 
  2.1  ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
  2.2  ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 

2.3  ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
2.4  ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

 3.  แบบบันทึกการอ่านหนังสือ 

 4.  แบบบันทึกพบครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

 5.  แบบบันทึกค่ายวิชาการ 

 6.  แบบบันทึกค่ายปฏิบัติธรรม 

 7.  แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด 

 8.  แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 

 9.  แบบบันทึกการออกก าลังกาย 

 10.  แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 11.  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  



หน้า 11 
 

แบบบันทึกการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
 

ครั้งท่ี.................. สถานที่ศึกษาดูงาน................................................................................................... 
 

หัวข้อการศึกษาดูงาน........................................................................................................................... 
 

วันท่ีศึกษาดูงาน................................................................................................................................... 
ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 

แบบบันทึกการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี 

 
 

ครั้งท่ี.................. สถานท่ีศึกษาดูงาน................................................................................................... 
 

หัวข้อการศึกษาดูงาน........................................................................................................................... 
 

วันท่ีศึกษาดูงาน................................................................................................................................... 
ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 

  



หน้า 12 
 

แบบบันทึกการฟังบรรยาย 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
 

ครั้งท่ี.................. หัวข้อเรื่อง................................................................................................................ 
 

วันท่ี.................................................สถานท่ี........................................................................................ 
 

ผู้บรรยาย/วิทยากร.............................................................................................................................. 
ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 

แบบบันทึกการฟังบรรยาย 
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 

 
 

ครั้งท่ี.................. หัวข้อเรื่อง................................................................................................................ 
 

วันท่ี.................................................สถานท่ี........................................................................................ 
 

ผู้บรรยาย/วิทยากร.............................................................................................................................. 
ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 

ครั้งท่ี.................. หัวข้อเรื่อง................................................................................................................ 
 

วันท่ี.................................................สถานท่ี........................................................................................ 

 

  



หน้า 13 
 

แบบบันทึกการฟังบรรยาย 
ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 

 
 

ครั้งท่ี.................. หัวข้อเรื่อง................................................................................................................ 
 

วันท่ี.................................................สถานท่ี........................................................................................ 
 

ผู้บรรยาย/วิทยากร.............................................................................................................................. 
ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 

แบบบันทึกการฟังบรรยาย 
ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

 
 

ครั้งท่ี.................. หัวข้อเรื่อง................................................................................................................ 
 

วันท่ี.................................................สถานท่ี........................................................................................ 
 

ผู้บรรยาย/วิทยากร.............................................................................................................................. 
ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………... 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 

  



หน้า 14 
 

แบบบันทึกการอ่านหนังสือ 

 
 

 

เรื่องล าดับที่................ ช่ือหนังสือ….................................................................................................. 
 

ผู้แต่ง/ผู้แปล หรือหน่วยงานท่ีจัดท า…………...................................................................................... 
 

พิมพ์ครั้งท่ี…………. 
 

ส านักพิมพ…์………..................................................... 
 

ปีท่ีพมิพ.์................. 
เรื่องย่อหรือสาระสังเขปของเรื่องและความประทับใจ 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 

  



หน้า 15 
 

แบบบันทึกพบและปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวร่วมกับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป ี เวลา เวลา(นาที) เรื่อง ครูที่ปรึกษา 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

สรุป 
นักเรียนเข้าพบและแนะแนว
ร่วมกับครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน  
จ านวนที่เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ  
............ของวันเปิดภาคเรียน 

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน/ระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
…………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………….… 
การแนะแนวและพบครูที่ปรึกษา  (...) ผ่าน  (...)  ไม่ผ่าน 
การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง    (...) ผ่าน  (...)  ไม่ผ่าน 

         ลงช่ือ  ....................................  ครูที่ปรึกษา  
         ลงช่ือ  ....................................  หัวหน้าระดับชั้น 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหนา้เสา
ธงโดยมีจ านวนที่เข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธงคิดเป็นร้อยละ .............. 
ของวันเปิดภาคเรียน 

 

  



หน้า 16 
 

แบบบันทึกกิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

 

ช่ือค่าย…………….…............................................................................................................................. 
 

วันท่ีจัดกิจกรรม…...........................................................รวมเวลาจดักิจกรรม……………………........... 
 

สถานท่ีจัดกิจกรรม.............................................................................................…………………........... 
 

ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

  



หน้า 17 
 

แบบบันทึกกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม(กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 
 

ช่ือค่าย…………….…............................................................................................................................. 
 

วันท่ีจัดกิจกรรม…...........................................................รวมเวลาจดักิจกรรม……………………........... 
 

สถานท่ีจัดกิจกรรม.............................................................................................…………………........... 
 

ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขปและความประทับใจ 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
…………………………………………………………………………............…………....……………............……………… 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
………………..………………….............…ผู้รับรอง 
(........................................................) 

 



หน้า 18 
 

แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด 

 
ภาคเรยีนที่............ปีการศึกษา.................ชื่อกิจกรรม......................................................................... 
สัปดาห์ที ่ วัน/เดือน/ป ี ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขป ลายมือช่ืออาจารย์ประจ ากิจกรรม 

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

ความประทับใจ 
:…………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
:……………………………………………………... 

 

………..…………………………… 
(.............................................................) 

อาจารย์ประจ ากิจกรรม 
 

  



หน้า 19 
 

แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
 
 

 

ภาคเรยีนที่..........ปีการศึกษา.................ช่ือชุมนุม................................................................................ 
ประเภทของชุมนุม         ชุมนุมวิชาการ         ชุมนุมกีฬาและการออกก าลังกาย 
     ชุมนุมสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี        ชุมนุมกิจกรรมอื่นๆ 
สัปดาห์ที ่ วัน/เดือน/ป ี ความรู้ที่ได้รับโดยสังเขป ลงช่ือครูที่ปรึกษา 

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

ความประทับใจ 
…………………………………………………………………………............…………....……………………………………… 

ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
(...)  ผ่าน  (...)  ไมผ่่าน เพราะ………………………….. 

   
ลงช่ือ….....................................  ครูผู้รับรอง 
(........................................................) 
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แบบบันทึกการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป ี ช่วงเวลา เวลา(นาที) ลักษณะการออกก าลังกาย / เล่นกีฬา ครูผูร้ับรอง 
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แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
 

 

ครั้งท่ี.................. วันที่.............เดอืน...........................พ.ศ................ จ านวน....................ชั่วโมง 
 

สถานท่ีปฏิบัติกิจกรรม……................................................................................................................ 
ลักษณะรูปแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
                  ต่อโรงเรียน               ต่อชุมชนและสังคม            น าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
บันทึกกิจกรรมที่ปฏบิัต ิ
………………………………………….......……………………………………………………........................................ 
………………………………………….......……………………………………………………........................................ 
………………………………………….......……………………………………………………........................................ 
ความประทับใจ 
……………………………………………………………………………………………………......................................... 

ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
……………………………….................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

 
 

แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย  
   

 
 

ครั้งท่ี.................. วันที่.............เดอืน...........................พ.ศ. ............... จ านวน....................ช่ัวโมง 
 

สถานท่ีปฏิบัติกิจกรรม……................................................................................................................ 
ลักษณะรูปแบบของกิจกรรม  

ความภูมิใจความเป็นไทย และการปลูกฝังความรักชาติ 
การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

บันทึกกิจกรรมที่ปฏบิัติและความประทับใจ 
………………………………………….......……………………………………………………........................................ 
………………………………………….......……………………………………………………........................................ 
………………………………………….......……………………………………………………........................................ 
………………………………………….......……………………………………………………........................................ 
ผลการประเมินกิจกรรม 
[…]  ผ่าน  […]  ไมผ่่าน  เพราะ …………………………… 

 
……………………………….................ผู้รับรอง 
(....................................................) 
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แบบบันทึกสรุปการปฏิบัตกิิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

         
 จ านวนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  

จ านวนข้ันต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 ม.1 ม.2 ม.2 ม.3 ม.3 
 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 
1.  กิจกรรมแนะแนวและพัฒนาการเรียนรู้         
1.1  การศึกษาดูงานนอกสถานที ่         
 1.1.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       3 ครั้ง 
 1.1.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี       3 ครั้ง 
1.2  การฟังบรรยาย หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้         
 1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       6 ครั้ง 
 1.2.2.ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี       4 ครั้ง 
 1.2.3 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์       4 ครั้ง 
 1.2.4 ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ       4 ครั้ง 
1.3 การอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนก าหนดให้       30 เรื่อง (เล่ม) 
1.4 การพบครูที่ปรึกษาประจ าชั้นและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง       ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเปิดเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ         
2.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ       1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) 

2.2 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม       1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) 
2.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด       ไม่น้อยกว่า 120  ชั่วโมง 
2.4 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม       6 ชุมนุม 
2.5 กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา       240 ครั้ง 
3. กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ           
3.1 กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อโรงเรียน และหอพกั       

ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 3.2 กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม       
3.3 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม หรือโครงการอาสาพัฒนา       

4.  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย         
4.1 ความภูมิใจในความเปน็ไทย และการปลูกฝังความรักชาติ       

ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
4.2 การปลูกฝังความเป็นประชาธปิไตย       
4.3 การร าไทย หรือนาฏศลิป์พื้นบ้าน         1 ประเภท 
4.4 การเลน่ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ้าน         1 ประเภท 
 

ลงชื่อ  ....................................  นักเรียน    ลงชื่อ  .................................  ครูที่ปรึกษา     ลงชื่อ  .................................  ครูที่ปรึกษา 
   (...........................................)                 (..........................................)                     (..........................................) 

 

 ลงชื่อ................................................ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         (................................................) 

 

    ลงชื่อ  ............................................. ฝ่ายวิชาการฯ/ผู้บริหาร 
         (..............................................) 
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รายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
1. นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร     ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่ีปรึกษา  
2. นายณรงค์  เรืองวิลัย     รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประธานกรรมการ 
3. นางสายสมร  ใจสืบ     หัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รองประธานกรรมการ 
4. นางอรทัย  ล่ าสัน      รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
5. นายปรีชา  ไพรินทร์     รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  กรรมการ 
6. นายสราวุธ  ทนยิ้ม     รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ  
7. นางบังอร  แป้นคง     รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
8. นางตรีชฎา  ถาวรมาศ       รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
9. นางทิพวรรณ  ธังดิน     รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
10. นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง       รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  กรรมการ 
11. นายประกาศ  อ่อนตาม     รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ 
12. นายประทีปแสง  พลรักษา     รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
13. นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ     หัวหน้างานหลักสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
14. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม        หัวหน้างานหลักสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  กรรมการ 
15. นางมริสา  อริยะวงศ์     หัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
16. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสด์ิ    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวรฐา  ยอดน้ าค า หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 


