
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกับรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร 

โรงเรยีนศึกษำสงเครำะหต์ำก 

 “...ค ำว่ำพอเพยีงมคีวำมหมำยอกีอย่ำงหนึ่ง  มคีวำมหมำย กว้ำงออกไปอกี   ไม่ได้หมำยถึงกำรมี

พอส ำหรับใช้เองเท่ำนั้น   แต่มคีวำมหมำยว่ำ     พอมพีอกนิ  พอมพีอกนินีก้แ็ปลว่ำ  เศรษฐกจิ

พอเพยีงนั่นเอง...” 

“...พอเพยีงนีก้ห็มำยควำมว่ำ  มกีนิมอียู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรำกไ็ด้  แต่ว่ำพอแม้บำงอย่ำงอำจจะ

ดูฟุ่มเฟือย  แต่ถ้ำท ำให้ม ีควำมสุข  ถ้ำท ำได้กส็มควรทีจ่ะท ำ  สมควรทีจ่ะปฏิบัต.ิ..” 

 

 

“...Self – Sufficiency  นั้นหมำยควำมว่ำ  ผลติอะไรมพีอทีจ่ะใช้  ไม่ต้องไปขอซือ้คนอืน่  

 อยู่ได้ด้วยตนเอง…” 

“...คนเรำถ้ำพอในควำมต้องกำร  กม็คีวำมโลภน้อย  เมือ่มคีวำมโลภน้อยกเ็บียดเบียนคนอืน่น้อย  

ถ้ำทุกประเทศมคีวำมคดิ  คดิ – อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกจิ  มคีวำมคดิว่ำท ำอะไรต้องพอเพยีง   

หมำยควำมว่ำ  พอประมำณ  ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่ำงมำก  คนเรำกอ็ยู่เป็นสุข...” 

   

  พระรำชด ำรัสในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  พระรำชทำนเน่ืองใน 

        โอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลยั สวนจิตรลดำ 

        พระรำชวงัดุสิต  ๔  ธันวำคม  ๒๕๔๐ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 คณะผู้จดัท ำ 

1.นางทกัษิณา    ทองญวน                                  4.นางปานฤดี           รอดมา 

2.นางประภา      กลีบเอม                                   5. นางสาวสวรรญา  ฤทธ์ิขนุ 

3.นางกนัดา        แกว้มณี                                    6. นางสินีนาถ          รสเครือ 



ตวัอยา่งแบบประเมิน 

 

ค ำน ำ 

 ศูนยเ์รียนรู้หอนอนพอเพียง  เป็นหน่ึงในศูนยเ์รียนรู้ยอ่ยของศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก  ซ่ึงด าเนินการจดัท าข้ึนเพื่อดูแล

ความเป็นอยูข่องนกัเรียน โดยนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางและใชกิ้จกรรมทกัษะการด ารงชีวิต ๘ กิจกรรม ตามกรอบสาระการเรียนรู้

ทอ้งถ่ินของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษมาเป็นหลกัปฏิบติั เพื่อการอยูร่่วมกนั

ในศูนยเ์รียนรู้หอนอนพอเพียง ภายใตบ้ริบทความหลากหลายของชนเผา่ และ

ทอ้งถ่ิน คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ

หน่วยงานท่ีมีความสนใจในการน าไปเป็นแนวทางในการจดัท าศูนยเ์รียนรู้หอนอน

พอเพียง 

 

             

             กลุ่มบริหารทัว่ไป 

               โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 

 

 

 

 

ก ๔๖ 



สำรบัญ 

เร่ือง                                                                                                                  หนา้ 

ค าน า         ก 

สารบญั         ข 

ความเป็นมา        ๑ 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ๓ 

หอนอน/บา้นพกั        ๕ 

แผนผงันกัเรียนแกนน าหอนอนพอเพียง     ๗ 

กิจวตัรประจ าวนั        ๘ 

แนวทางการประเมิน       ๙ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามยัส่วนบุคคล     ๑๐ 

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ๑๕ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร    ๑๙ 

กิจกรรมหลกัไตรรงค ์      ๒๔ 

กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผูน้ า      ๒๘ 

กิจกรรมรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม     ๓๓ 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทอ้งถ่ิน      ๓๗ 

กิจกรรมพฒันาสุนทรียภาพ      ๔๑ 

แบบประเมินกิจกรรม                                                         ๔๕ 

ตวัอยา่งแบบประเมิน 

 

 

ข 
๔๕ 



 

       เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกจิกรรมพฒันำสุนทรียภำพ  

ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

๘๐ และมีผลการประเมินทกัษะการปฏิบติั รวมทั้ง

ผลงานหรือช้ินงาน ดา้นสุนทรียภาพเฉล่ีย ระดบั ๒ 

ข้ึนไป 

ไม่ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 

หรือมีผลการประเมินทกัษะการปฏิบติั รวมทั้ง

ผลงานหรือช้ินงาน ดา้นสุนทรียภาพเฉล่ีย ต ่ากวา่

ระดบั ๒ 

 

ควำมเป็นมำ 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เป็นโรงเรียนประเภทอยูป่ระจ ากินนอน  

มีเป้าหมายในการใหบ้ริการจดัการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส ๑๐ ประเภท ไดแ้ก่ 

              ๑. เด็กท่ีถูกบงัคบัใหข้ายแรงงาน 

             ๒. เด็กเร่ร่อน 

             ๓. เด็กท่ีอยูใ่นธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 

             ๔. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งเด็กก าพร้า 

             ๕. เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 

             ๖. เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ 

             ๗. เด็กในชนกลุ่มนอ้ย 

             ๘. เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด 

             ๙. เด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์/โรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 

           ๑๐. เด็กในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

 ดงันั้นหนา้ท่ีส าคญัของโรงเรียน คือ การดูแลความเป็นอยูข่องนกัเรียนใหมี้

ความเป็นอยูท่ี่ดี และมีความสุข เปรียบโรงเรียนเสมือนบา้น ครูอาจารยเ์หมือนพอ่แม่ 

นกัเรียนเหมือนพี่นอ้งกนั โดยจดันกัเรียนเขา้พกัในหอนอนแบบคละระดบัชั้นและ

ชนเผา่ จดัสภาพแวดลอ้มในหอนอนใหเ้อ้ือต่อการอยูอ่าศยั นอกจากน้ี จดับริการ

อาหารตามหลกัโภชนาการ เพื่อใหน้กัเรียนมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวยั และ

เกณฑม์าตรฐานของเด็กไทย  รวมทั้งการดูแลส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนกัเรียน

๑ 
๔๔ 



ใหแ้ขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ ซ่ึงการจดัหอนอนพอเพียงเป็นการจดัสภาพ

ความเป็นอยูข่องนกัเรียน  โดยนอ้มน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย  ในเร่ืองการด าเนินชีวิตไป

ในทางสายกลาง  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมทกัษะการด ารงชีวิต ๘ กิจกรรม ตามกรอบสาระ

ทอ้งถ่ินของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อใหน้กัเรียนใชชี้วติร่วมกนัใน 

หอนอนพอเพียงอยา่งมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ในแต่ละประเด็นตาม

เกณฑก์ารประเมิน 

๒.วธีิการประเมินใชว้ธีิการประเมินแบบมีส่วนร่วม คือ ครูประเมิน

นกัเรียน เพื่อนประเมินเพื่อน นกัเรียนประเมินตนเอง   

๓. ประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อดูพฒันาการและน าผลการ

ประเมินเพื่อแกไ้ขและพฒันานกัเรียน 

     ๔.  สถานศึกษาอาจจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ี

ประสบความส าเร็จ เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าเสนอผลงานเม่ือส้ินภาคเรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ประเมินตามระดบัคุณภาพ  โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี   

๑  หมายถึง มีทกัษะ/ผลงาน ไม่เหมาะสม ไม่เรียบร้อย ตอ้ง

ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเป็นอยา่งมาก 

๒  หมายถึง มีทกัษะ/ผลงาน  เหมาะสม เรียบร้อย แต่ยงัตอ้ง

ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขในบางประเด็น  

๓  หมายถึง มีทกัษะ/ผลงาน  เหมาะสม เรียบร้อย สามารถเป็น

แบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้

๔๓ ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกักำร 

กิจกรรมการพฒันาสุนทรียภาพ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาดา้น

ศิลปะ ดนตรี  กีฬา นนัทนาการ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความถนดัและสนใจ สร้าง

ผลงานตนเองรวมทั้งมีความช่ืนชมและเห็นคุณค่าในผลงานผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลต่อการ

พฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัและ

เขา้ใจตนเอง กลา้แสดงออก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมี

ความสุข   

วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหน้กัเรียนมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนนัทนาการตาม

ความถนดัและความสนใจ 

ขอบข่ำย 

              เป็นกิจกรรมการพฒันาสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนนัทนาการ

ตามความถนดัและความสนใจ 

 

 

 

แนวกำรจัดกจิกรรมพฒันำสุนทรียภำพ 
๔๑ ๔ 

ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทำงสำยกลำง 

 

  

เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วฒันธรรม 

สมดุล/พร้อมรับต่อกำรเปลีย่นแปลง 



                                 

                               “...ค ำว่ำพอเพยีงมคีวำมหมำยอกีอย่ำงหนึ่ง  มคีวำมหมำย 

                               กว้ำงออกไปอกี  ไม่ได้หมำยถึงกำรมพีอส ำหรับใช้เองเท่ำนั้น 

                               แต่มคีวำมหมำยว่ำ พอมพีอกนิ  พอมพีอกนินีก้แ็ปลว่ำ   

  เศรษฐกจิพอเพยีงนั่นเอง...” 

  “...พอเพยีงนีก้ห็มำยควำมว่ำ  มกีนิมอียู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรำ 

  กไ็ด้  แต่ว่ำพอแม้บำงอย่ำงอำจจะดูฟุ่มเฟือย  แต่ถ้ำท ำให้ม ี

  ควำมสุข  ถ้ำท ำได้กส็มควรทีจ่ะท ำ  สมควรทีจ่ะปฏิบัต.ิ..” 

  “...Self – Sufficiency  นั้นหมำยควำมว่ำ  ผลติอะไรมพีอทีจ่ะใช้   

  ไม่ต้องไปขอซือ้คนอืน่  อยู่ได้ด้วยตนเอง…” 

  “...คนเรำถ้ำพอในควำมต้องกำร  กม็คีวำมโลภน้อย  เมือ่มคีวำม 

  โลภน้อยกเ็บียดเบียนคนอืน่น้อย  ถ้ำทุกประเทศมคีวำมคดิ   

  คดิ – อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกจิ  มคีวำมคดิว่ำท ำอะไรต้องพอเพยีง   

  หมำยควำมว่ำ  พอประมำณ  ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่ำงมำก   

  คนเรำกอ็ยู่เป็นสุข...” 

        พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  พระราชทานเน่ืองใน 

        โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา 

        พระราชวงัดุสิต  ๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๐ 

    

    

                         

                แนวกำรจัดกจิกรรม 

๑. วางแผนการจดักิจกรรม และออกแบบแนวทางในการประเมินผลและ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

๒. ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาสุนทรียภาพ ในดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นนัทนาการ โดยเนน้ให้นกัเรียนเลือกกิจกรรมตามความถนดัและสนใจ  

๓. กระตุน้การใชเ้วลาวา่งพฒันาศกัยภาพตนเอง และพฒันาความสามารถ
ในการแสดงออก 

๔. จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการแสดงผลงาน เม่ือส้ินสุด
กิจกรรม เพื่อใหเ้กิดการช่ืนชมและเห็นคุณค่าในผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูล ก่อนการจดักิจกรรม ระหวา่งการจดั
กิจกรรม และหลงัการจดักิจกรรม เพื่อน าผลมาใชใ้นการแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรม
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
กำรประเมินผลกจิกรรม 

๑. เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

๒. ทกัษะการการปฏิบติั 

๓.  ผลงานหรือช้ินงานดา้นสุนทรียภาพ 

 การประเมินทกัษะการปฏิบัติ และผลงานหรือช้ินงาน ด้านสุนทรียภาพ 
วธีิกำรประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 
๔๒ 



          เกณฑ์กำรประเมิน 

ประเมินตามระดบัคุณภาพ  โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี   

๑  หมายถึง มีทกัษะ/ผลงาน ไม่เหมาะสม ไม่เรียบร้อย ตอ้ง

ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเป็นอยา่งมาก 

๒  หมายถึง มีทกัษะ/ผลงาน  เหมาะสม เรียบร้อย แต่ยงัตอ้ง

ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขในบางประเด็น  

๓  หมายถึง มีทกัษะ/ผลงาน  เหมาะสม เรียบร้อย สามารถเป็น

แบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้

เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกจิกรรมส่งเสริมอำชีพท้องถิ่น  

ผา่น       หมายถึง      นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

๘๐ และมีผลการประเมินทกัษะการท างานอาชีพ รวมทั้งผลงาน

หรือช้ินงาน เก่ียวกบักิจกรรมอาชีพทอ้งถ่ินเฉล่ีย ระดบั ๒ ข้ึนไป 

ไม่ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 

หรือมีผลการประเมินทกัษะการท างานอาชีพ รวมทั้งผลงานหรือ

ช้ินงาน เก่ียวกบักิจกรรมอาชีพทอ้งถ่ินเฉล่ีย ต ่ากวา่ระดบั ๒ 

 

 

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก   เป็นโรงเรียนประจ าประเภทกินนอน   หอนอนเป็นปัจจยัส าคญั

ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนมีความเป็นอยูเ่หมือนอยูก่บับา้นของตนเอง   ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากทาง

โรงเรียนเพ่ือใหด้ าเนินการดูแลนกัเรียนในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพไดด้ าเนินการจดัท่ีอยูอ่าศยั

ใหน้กัเรียนหอนอน ๑  หอนอน : นกัเรียน ๔๐ – ๕๕ คน  : ครู  ๓  คน 

๑. จ ำนวนหอนอน  ๒๐  หลงั  หอนอนหญิงจ ำนวน  ๑๔  หลงั   

                                 ๑. หอนอนทองอุไร  (๑) 

   ๒. หอนอนมยเุรศพฤกษา  (๒) 

   ๓. หอนอนพนาโศล  (๓) 

   ๔. หอนอนไศลโสภี  (๔) 

   ๕. หอนอนนารีนิเวศ (๕) 

   ๖. หอนอนยลศรีตรัง (๖) 

   ๗. หอนอนวงัศิสถาน (๗) 

   ๘. หอนอนธารโพยม  (๘) 

   ๙. หอนอนโดมภทัร  (๙) 

   ๑๐.หอนอนผกากรอง  (๑๒) 

   ๑๑.หอนอนพฤกษาตระการ  (๑๕) 

   ๑๒.หอนอนวมิารมารศรี  (๑๖) 

   ๑๓.หอนอนมาลีชวนชม  (๑๗) 

   ๑๔.หอนอนลีลาวดี  (๒๐) 

หอนอน/บ้ำนพกั 
๕ ๔๐ 



                         หอนอนชำย ๑. หอนอนประชุมชาติ  (๑๐) 

   ๒. หอนอนดาษประทุม  (๑๑) 

   ๓. หอนอนพนนิวาส  (๑๓) 

   ๔. หอนอนพทุธชาด  (๑๔) 

   ๕. หอนอนพรหมบุตร  (๑๘) 

   ๖. หอนอนสุทธาวาส  (๑๙) 

๒.จ ำนวนบ้ำนพกั   ๑๑  หลงั 

   ๑.บา้นพกัเกษตรยคุใหม่ 

   ๒.บา้นพกัเกษตรกา้วหนา้ 

   ๓.บา้นพกัโดม 

   ๔..บา้นพกัร่มไทร 

   ๕..บา้นพกัจามจุรี 

   ๖.บา้นพกัสตัวบาล ๑ 

   ๗.บา้นพกัสตัวบาล ๒  

   ๘.บา้นพกัประชุมชาติ 

   ๙..บา้นพกัโรงสี  (ธารโพยม) 

   ๑๐.บา้นพกัน ้ าด่ืม 

   ๑๑.บา้นพกักอไผ ่

   

 

 

กำรประเมินผลกจิกรรม 

๑. เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

๒. ทกัษะการท างานอาชีพ 

๓.  ผลงานหรือช้ินงาน เก่ียวกบักิจกรรมอาชีพทอ้งถ่ิน 

 การประเมินทกัษะการท างานอาชีพ และผลงานหรือช้ินงานเกีย่วกบั
กจิกรรมอาชีพท้องถิ่น 

วธีิกำรประเมิน 

๑. ประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ในแต่ละประเด็นตาม
เกณฑก์ารประเมิน 

๒. วธีิการประเมินใชว้ธีิการประเมินแบบมีส่วนร่วม คือ ครูประเมิน
นกัเรียน เพื่อนประเมินเพื่อน นกัเรียนประเมินตนเอง   

๓. ประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อดูพฒันาการและน าผลการ
ประเมินเพื่อแกไ้ขและพฒันานกัเรียน 

๔. สถานศึกษาอาจจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ี
ประสบความส าเร็จ เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าเสนอผลงานเม่ือส้ินภาค
เรียน 

 

๓๙ ๖ 



- การวางแผนในการเลือกอาชีพ ตามความถนดัและความสนใจ 
- การส ารวจตลาด 
- การเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์  
- การฝึกปฏิบติัทกัษะอาชีพ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
- การคิดค านวณตน้ทุนและก าหนดราคาจ าหน่าย 
- การบริการ/การจ าหน่ายผลผลิต  
- การคิดค านวณราคา  
- การท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และการค านวณผลก าไร/ขาดทุน 

แนวกำรจัดกจิกรรม 

๑. วางแผนการจดักิจกรรม และออกแบบแนวทางในการประเมินผลและ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

๒. รับสมคัรกลุ่มนกัเรียน เลือกอาชีพตามความถนดัและความสนใจ 
๓. ขออนุมติัจดัตั้งบริษทัจ าลอง 
๔. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์  
๕. การฝึกทกัษะ และการปฏิบติังานอาชีพ 
๖. คิดค านวณราคาขายและการจ าหน่ายผลผลิต 
๗. การท าบญัชีรายรับรายจ่าย และการค านวณผลก าไร/ขาดทุน  
๘. ประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการจดักิจกรรม ระหวา่งการ

จดักิจกรรม และหลงัการจดักิจกรรม เพื่อน าผลมาใชใ้นการแกไ้ขและพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ำหอนอน/บ้ำนพกั 

รองหัวหน้ำหอนอน/บ้ำนพกั 

กรรมกำรแกนน ำหอนอน/บ้ำนพกั 

แกนน ำฝ่ำยวชิำกำร แกนน ำฝ่ำยกจิกรรม 

แกนน ำฝ่ำยกำรงำน แกนน ำฝ่ำยพฤตกิรรม 

ครูหอนอน 
ครูผู้ช่วยหอนอน 

ครูทีป่รึกษำหอนอน 

คณะกรรมกำรหอนอนพอเพียง ๓๘ ๗ 



กจิวัตรประจ ำวันของกำรอยู่หอนอนพอเพยีง 

เวลำ กจิกรรม 

๐๔.๕๐ น. ต่ืนนอน 

๐๕.๐๐ น. ออกก าลงักาย, พฒันากาย, พฒันาชีวิต, อบรม 

๐๖.๐๐ น. พฒันาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

๐๖.๔๕ น. อาบน ้า  แต่งกาย 

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา้ 

๐๗.๕๐ น. กิจกรรมหนา้เสาธง 

๐๘.๓๐ น. เรียนภาคเชา้ 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๒.๕๐ น. เรียนภาคบ่าย 

๑๖.๐๐ น. พฒันาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

๑๖.๔๕ น. อาบน ้า  แต่งกาย 

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐ น. ข้ึนหอนอน/บา้นพกั 

๒๐.๐๐ น. ประชุมอบรม  สวดมนต ์ ไหวพ้ระ 

๒๑.๐๐ น. เขา้นอน/ท าการบา้น 

วนัเสาร์ ภาคเชา้ – พฒันาบริเวณต่าง ๆ ของหอนอน 

ภาคบ่าย – กิจกรรมส่วนตวั 

วนัอาทิตย ์ ภาคเชา้ – พฒันาบริเวณต่าง ๆ ของหอนอน 

ภาคบ่าย – กิจกรรมส่วนตวั 

 

 

 

 

หลกักำร 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทอ้งถ่ิน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพใน

ทอ้งถ่ินท่ีตรงกบัความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน โดยการวางแผนการประกอบ

อาชีพอยา่งเป็นระบบ เพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน และเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริตในทอ้งถ่ิน ขยนั 

ซ่ือสัตย ์อดทน มุ่งมัน่ในการท างาน และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะการประกอบอาชีพ รู้จกัการวางแผนการ
ประกอบอาชีพอยา่งเป็นระบบ  

๒. เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตส านึกและเห็นความส าคญัของการประกอบอาชีพ
สุจริต มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริตในทอ้งถ่ิน 
ขอบข่ำย 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความถนดัและความสนใจ

ของผูเ้รียน เพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน โดยมีการวางแผนการท างานอยา่งเป็น

ระบบ ไดแ้ก่ 

 

แนวกำรจัดกจิกรรมส่งเสริมอำชีพท้องถิ่น 

๘ 

๓๗ 



๒  หมายถึง มีพฤติกรรม/ผลการด าเนินกิจกรรม เหมาะสม 

เรียบร้อย แต่ยงัตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขใน

บางประเด็น 

๓  หมายถึง มีพฤติกรรม/ผลการด าเนินกิจกรรม เหมาะสม 

เรียบร้อย สามารถเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้

       เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกจิกรรมรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อม  

ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

๘๐ และมีผลการประเมินผลงานหรือช้ินงาน 

เก่ียวกบัการรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มเฉล่ีย 

ระดบั ๒ ข้ึนไป 

ไม่ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 

หรือมีผลการประเมินผลงานหรือช้ินงาน เก่ียวกบั

การรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มเฉล่ีย ต ่ากวา่

ระดบั ๒ 

 

แนวทำงกำรประเมนิ 

การประเมินกิจกรรมทกัษะการด ารงชีวติ มีแนวการประเมินตามแผนภาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมทกัษะกำรด ำรงชีวติ 

กิจกรรมส่งเสริม

สุขอนามยัส่วนบุคคล 

กิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย 

กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสยั 

ในการรับประทานอาหาร 

กิจกรรมหลกั

ไตรรงค ์

กิจกรรมสร้างเสริม    

ภาวะผูน้ า 

กิจกรรมรักษพ์ลงังาน  

และส่ิงแวดลอ้ม 

กิจกรรมส่งเสริม      

อาชีพทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมพฒันา

สุนทรียภาพ 

 ประเมนิ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

๑. จ านวนเวลาการเขา้ร่วม
กิจกรรม  

๒. การปฏิบติักิจกรรม  
๓. ผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

ซ่อม

เสริม 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

รำยงำนผลกำรประเมิน 

๓๖ ๙ 



 

 

หลกักำร 

กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามยัส่วนบุคคล เป็นกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัดา้นการดูแลตนเองท่ีถูกสุขลกัษณะ รู้จกัการ

ดูแลความสะอาดร่างกาย เส้ือผา้ เคร่ืองนอน และอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนตวัอยา่งถูกวธีิ ตลอดจน

การเก็บอุปกรณ์ เส้ือผา้ เคร่ืองใชส่้วนตวัเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือใหเ้กิดสุขนิสยัท่ีดีและมี

ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ 

วตัถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ในการรักษาความสะอาดร่างกาย  เส้ือผา้  

เคร่ืองนอน และเคร่ืองใชส่้วนตวั ตลอดจนการเก็บรักษาอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๒. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติัตนในการรักษาความสะอาดร่างกาย เส้ือผา้ 

เคร่ืองนอน และเคร่ืองใชส่้วนตวั 

๓. เพ่ือใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความสะอาดของร่างกาย  

เคร่ืองนอน และเคร่ืองใชส่้วนตวัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

 

 

-  การจดัท าป้ายช่ือตน้ไม ้

กำรประเมินผลกจิกรรม 

๑. เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

๒. ผลงานหรือช้ินงาน เก่ียวกบัการรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลงานหรือช้ินงาน เกีย่วกบัการรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

วธีิกำรประเมิน 

๑. ประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามเกณฑก์ารประเมิน 
๒. วธีิการประเมิน ใชว้ธีิการประเมินแบบมีส่วนร่วม คือ ครูประเมิน

นกัเรียน เพื่อนประเมินเพื่อน นกัเรียนประเมินตนเอง   
๓. ประเมินเพื่อการพฒันา โดยประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

(อาทิตยล์ะ ๑ คร้ัง) และน าผลการประเมินเพื่อแกไ้ขและพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ประเมินตามระดบัคุณภาพ  โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี   

๑  หมายถึง มีพฤติกรรม/ผลการด าเนินกิจกรรม ไม่เหมาะสม 

ไม่เรียบร้อย ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเป็นอยา่ง

มาก 

แนวกำรจดักจิกรรมส่งเสริมสุขอนำมยัส่วนบุคคล 

๑๐ 
๓๕ 



                   ขอบข่ำย   

เป็นกิจกรรมการรักษอ์นุรักษพ์ลงังาน โดยใชก้ระบวนการกลุ่มของ

นกัเรียนเพื่อประหยดัพลงังาน ผา่นมาตรการการประหยดัพลงังาน และกิจกรรมการ

รักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยการปรับปรุงพฒันาภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนใหน่้าอยู ่เหมาะสม

กบัการเป็นแหล่งเรียนรู้ ผา่นการพฒันาโรงเรียน เวลา ๐๖.๐๐–๐๖.๓๐ น. และ 

๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น. ของทุกวนั และวนัเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 

แนวกำรจัดกจิกรรม   

๑. วางแผนการจดักิจกรรมและออกแบบแนวทางในการประเมินผลและ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

๒. ด าเนินการจดักิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามแนว

กิจกรรมดงัน้ี 

-  การประหยดัน ้าและไฟฟ้า 

- ดูแลรักษาความสะอาด สวยงาม ของบริเวณโรงเรียน 

-  การปรับปรุงพฒันาภูมิทศัน์ 

-  การจดัการขยะ 

-  การพฒันาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ขอบข่ำย 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัดา้นการดูแลตนเองท่ีถูกสุขลกัษณะ 

ดงัน้ี 

๑. การรักษาความสะอาดร่างกาย ไดแ้ก่ การอาบน ้ า สระผม ลา้งหนา้ แปรงฟัน ตดั

เลบ็ เป็นตน้ 

๒. การท าความสะอาดเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนอน และเคร่ืองใชส่้วนตวั 

๓. การจดัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองนอน และเคร่ืองใชส่้วนตวั อยา่งถูกวธีิ

และเป็นระเบียบ 

๔. การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน 

แนวกำรจดักจิกรรม 

๑. วางแผนการจดักิจกรรม  และออกแบบแนวทางในการประเมินผลและเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

๒. ใหค้วามรู้ เก่ียวกบัการรักษาสุขอนามยัของร่างกาย การท าความสะอาด         

การจดัเก็บ เคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองนอนและเคร่ืองใชส่้วนตวั อยา่งถูกวธีิและเป็นระเบียบ 

๓. ด าเนินการจดักิจกรรมการส่งเสริมสุขอนามยัส่วนบุคคลตามแนวทาง ดงัน้ี 

 

 

 

๓๔ ๑๑ 



กจิกรรมทีด่ ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกวนั 

             ๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น.     ต่ืนนอน จดัเก็บเคร่ืองนอน ลา้งหนา้ แปรงฟัน 

             ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น.     ท าความสะอาดตูเ้ส้ือผา้ เตียงนอน/หอนอน  

                                                อาบน ้ า  แต่งกาย 

             ๑๘.๑๕-๑๙.๐๐ น.  อาบน ้ า แต่งกาย 

กจิกรรมทีด่ ำเนินกำรในวนัเสำร์-อำทติย์ 

            ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.       ซกัผา้ รีดผา้ 

๔. ประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการจดักิจกรรม ระหวา่งการจดักิจกรรม 

และหลงัการจดักิจกรรม เพ่ือน าผลมาใชใ้นการแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรมนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

หลกักำร 

กิจกรรมรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้

นกัเรียนมีความตระหนกัในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั  อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหน่้า

อยูแ่ละเหมาะสมกบัการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีจิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบติั 

ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  มีความรับผิดชอบ ขยนั อดทนและท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

วตัถุประสงค์   

๑. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และน าไปใชจ้ดัการดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

๒. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ ขยนั อดทนและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

๓. เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

แนวกำรจัดกจิกรรมรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อม 
๑๒ ๓๓ 



เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกจิกรรมภำวะผู้น ำ 

ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

๘๐ และมีคุณลกัษณะดา้นหลกัภาวะผูน้ าเฉล่ีย 

ระดบั ๒ ข้ึนไป 

ไม่ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 

หรือมีคุณลกัษณะดา้นหลกัภาวะผูน้ าเฉล่ีย ต ่ากวา่

ระดบั ๒ 

 

 

กำรประเมนิผลกจิกรรม 

คุณลกัษณะดา้นสุขอนามยัส่วนบุคคล 

 การประเมินคณุลกัษณะด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล 
ประเดน็กำรประเมนิ 

๑. ความสะอาดของร่างกาย ไดแ้ก่  
๑.๑  ความสะอาดของผิวหนงั 

๑.๒  ความสะอาดของศีรษะและเสน้ผม  

๑.๓  ความสะอาดของใบหนา้  

๑.๔  ความสะอาดของช่องปากและฟัน  

๑.๕  ความสะอาดของมือและเลบ็  

๒. ความสะอาดเคร่ืองใชส่้วนตวั ไดแ้ก่  
๒.๑  ความสะอาดของเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 

๒.๒  ความสะอาดของเคร่ืองนอน (หมอน ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอน และผา้ห่ม)  

๓. การจดัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองนอน 
๔. การจดัเก็บเส้ือผา้ และเคร่ืองใชใ้นตูป้ระจ าตวั  
๕. การแต่งกายตามระเบียบ 

 
 
 
 
 

๓๒ ๑๓ 



วธีิกำรประเมนิ 

๑. ประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคล ในแต่ละประเดน็ ตามเกณฑก์ารประเมิน  
๒. วธีิการประเมิน โดยคณะกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย   
๓. ประเมินเพ่ือการพฒันา โดยประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง (อาทิตย์

ละ ๑ คร้ัง) และน าผลการประเมินเพ่ือแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรม
นกัเรียน 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ประเมินตามระดบัคุณภาพ  โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี     

๑  หมายถึง ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย ตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็น

อยา่งมาก 

๒  หมายถึง สะอาด เรียบร้อย แต่ยงัตอ้งไดรั้บการแนะน าช่วยเหลือ

ในบางประเด็น 

๓  หมายถึง สะอาด เรียบร้อย สามารถดูแลตนเองไดแ้ละ/หรือเป็น

แบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้

เกณฑ์กำรตดัสินผลกำรประเมนิกจิกรรมส่งเสริมสุขอนำมยัส่วนบุคคล 

ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีคุณลกัษณะดา้นสุขอนามยัส่วนบุคคลเฉล่ีย  

  ระดบั ๒ ข้ึนไป 

ไม่ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีคุณลกัษณะดา้นสุขอนามยัส่วนบุคคลเฉล่ีย  

  ต ่ากวา่ระดบั ๒ 

๒. ระเบียบวนิยั 
๓. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
๔. การรับฟังความคิดเห็น ใหเ้กียรติผูอ่ื้น  
๕. การมีจิตสาธารณะ 
๖. การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
วธีิกำรประเมิน  ประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ในแต่ละ

ประเด็น ตามเกณฑก์ารประเมิน 

๑. วธีิการประเมิน ใชว้ธีิการประเมินแบบมีส่วนร่วม คือ ครูประเมิน
นกัเรียน เพื่อนประเมินเพื่อน นกัเรียนประเมินตนเอง   

๒. ประเมินเพื่อการพฒันา โดยประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
(อาทิตยล์ะ ๑ คร้ัง) และน าผลการประเมินเพื่อแกไ้ขและพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน  ประเมินตามระดบัคุณภาพ  โดยก าหนดระดบัคุณภาพ 

ดงัน้ี               

                 ๑  หมายถึง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็น

อยา่งมาก 

                  ๒  หมายถึง มีพฤติกรรมเหมาะสม แต่ยงัตอ้งไดรั้บการแนะน า

ช่วยเหลือในบางประเด็น 

                  ๓  หมายถึง มีพฤติกรรมเหมาะสม สามารถดูแลตนเองไดแ้ละ/หรือ

เป็นแบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้

๑๔ 
๓๑ 



๕.๖  ครูหอนอนแจง้ข่าวสาร อบรมพฒันาภาวะความเป็นผูน้ า- ผู ้

ตามท่ีดี การมีจิตสาธารณะ การใหเ้กียรติผูอ่ื้น พี่ดูแลนอ้ง การมีน ้าใจ และทกัษะ

กระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ พร้อมสรุปผลการประชุม 

๕.๗  สวดมนต ์ไหวพ้ระ ท าสมาธิ 

๕.๘  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๕.๙  ปิดประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 

๑.  ประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการจดักิจกรรม ระหวา่งการจดั
กิจกรรม และหลงัการจดักิจกรรม เพื่อน าผลมาใชใ้นการแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรม
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 

กำรประเมินผลกจิกรรม 

๑. เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

๒. คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า 

 การประเมินคุณลักษณะด้านภาวะผู้น า 
ประเด็นกำรประเมิน 

๑. การตรงต่อเวลา 

 

หลกักำร 

             กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ ส าหรับเตรียมความพร้อม

ท่ีจะด าเนินกิจกรรมของแต่ละวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้

แขง็แรง สดช่ืน แจ่มใส มีพฒันาการทางร่างกายเหมาะสมตามวยั และรักการออก

ก าลงักาย   

วตัถุประสงค์ 

                ๑.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายของนกัเรียน ดว้ยการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ 

               ๒.เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน ดว้ยการออกก าลงักายท่ี

ถูกวธีิอยา่งสม ่าเสมอ 

               ๓.เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าการรักษาสุขภาพและการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายดว้ยการออกก าลงักาย 

ขอบข่ำย 

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยจดักิจกรรมออกก าลงักาย 

ใชรู้ปแบบการออกก าลงักายของสถานศึกษา  

แนวกำรจดักจิกรรมเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย ๓๐ 
๑๕ 



                    แนวกำรจัดกจิกรรม 

                    ๑.ประชุมครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อออกแบบ

กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยยดึรูปแบบการออกก าลงักายของ

สถานศึกษา  และออกแบบแนวทางในการประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

                    ๒.ด าเนินการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย โดยจดักิจกรรม

ออกก าลงักายในเวลาเชา้ ดงัน้ี 

๒.๑ เตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนด าเนินกิจกรรม 

๒.๒ ตรวจเช็คจ านวนนกัเรียน 

๒.๓ ออกก าลงักายตามหลกัการและวธีิท่ีถูกตอ้ง 

   ๓.ประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูล ก่อนการจดักิจกรรม ระหวา่งการ
จดักิจกรรม และหลงัการจดักิจกรรม เพื่อน าผลมาใชใ้นการแกไ้ขและพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

กำรประเมินผลกจิกรรม 

                   ๑. เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

                  ๒. คุณลกัษณะดา้นสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑม์าตรฐาน

สมรรถภาพทางกายของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)         
                                              

 

แนวกำรจัดกจิกรรม 

๑. วางแผนการจดักิจกรรม และออกแบบแนวทางในการประเมินผลและ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

๒. จดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนในหอนอนแบบคละตามความเหมาะสมและ
บริบทของแต่ละสถานศึกษา 

๓. จดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการเลือกตั้งประธานหอนอน/
คณะกรรมการหอนอน (อาจเปิดโอกาสใหมี้การปรับเปล่ียนหนา้ท่ีทุกเดือน) 

๔. จดัอบรมสร้างภาวะความเป็นผูน้ าของประธานหอนอนและ
คณะกรรมการหอนอน 

๕. ด าเนินการจดักิจกรรมสร้างเสริมภาวะผูน้ า เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
ตามแนวกิจกรรม ดงัน้ี 

๕.๑  ประธานหอนอนเรียกประชุมสมาชิกในหอนอนเวลา ๑๙.๐๐ น. 

๕.๒  หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบจ านวนสมาชิก ระเบียบวินยั การแต่งกาย  

๕.๓  หวัหนา้กลุ่มรายงานต่อประธานหอนอน 

๕.๔  ประธานหอนอนประชุมสมาชิก สอบถามปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ (หวัขอ้การประชุมตามท่ีไดว้างแผนไว)้ รวมถึงส ารวจและ

สอบถามปัญหาดา้นสุขภาพ การเรียน การด ารงชีวติ และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

๔.๕  ประธานรายงานยอดสมาชิกและผลการประชุมต่อครูหอ 

๑๖ ๒๙ 



 

หลกักำร 

กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผูน้ า เป็นกิจกรรมฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น กลา้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกในส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง และตระหนกัถึงความส าคญัของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เพื่อใหรู้้จกัและเขา้ใจตนเอง มีระเบียบวนิยั 

และเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมในอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งภาคภูมิใจ   

วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยั มีคุณสมบติัของการเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดี กลา้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

๒. เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตส านึกและเห็นความส าคญัของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ขอบข่ำย 

เป็นกิจกรรมฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี โดยใชก้ระบวนการ

ประชาธิปไตยในระบบหอนอน ด าเนินการจดักิจกรรมในช่วงกิจกรรมการประชุม

นกัเรียนหอนอน เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

 

 

 การประเมินคุณลกัษณะดา้นสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
         ประเด็นกำรประเมิน 
           ๑.การลุกนัง่ ๖๐ วนิาที  

๒.การดนัพื้น ๓๐ วนิาที  

๓.นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 

๔.วิง่ออ้มหลกั 

๕.วิง่ระยะไกล 

            วธีิกำรประเมิน 

                 ๑.ประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคล ในแต่ละประเด็น ตามเกณฑก์าร

ประเมิน  

                ๒.วธีิการประเมิน โดยคณะกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย   

                ๓.ประเมินเพื่อการพฒันา โดยประเมิน ภาคเรียนละ ไม่ต ่ากวา่ ๒ คร้ัง 

และน าผลการประเมินเพื่อแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรมนกัเรียน 

             เกณฑ์กำรประเมิน 

                 ตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกาย  ของส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

แนวกำรจัดกจิกรรมสร้ำงเสริมภำวะผู้น ำ 
๒๘ ๑๗ 



เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกจิกรรมเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย 

ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

๘๐ และมีคุณลกัษณะดา้นสมรรถภาพทางกาย “ทุก

ขอ้” ในระดบัปานกลางข้ึนไป 

ไม่ผา่น หมายถึง นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 

หรือมีคุณลกัษณะดา้นสมรรถภาพทางกาย “บาง

ขอ้” ต  ่ากวา่ระดบัปานกลาง 

 

 
 

 

 

 

๓.ประเมินเพื่อการพฒันา โดยประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
(อาทิตยล์ะ ๑ คร้ัง) และน าผลการประเมินเพื่อแกไ้ขและพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

                      ประเมินตามระดบัคุณภาพ  โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี   

 ๑  หมายถึง      ไม่เรียบร้อย ไม่เป็นระเบียบ ตอ้งไดรั้บการดูแล

ช่วยเหลือเป็นอยา่งมาก 

                       ๒  หมายถึง     มีระเบียบ เรียบร้อย แต่ยงัตอ้งไดรั้บการแนะน า

ช่วยเหลือในบางประเด็น 

                      ๓  หมายถึง       มีระเบียบ เรียบร้อย สามารถดูแลตนเองไดแ้ละ/หรือ

เป็นแบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้

             เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกจิกรรมหลกัไตรรงค์ 

    ผา่น หมายถึง  นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ และ

มีคุณลกัษณะดา้นหลกัไตรรงคเ์ฉล่ีย ระดบั ๒ ข้ึนไป 

  ไม่ผา่น หมายถึง  นกัเรียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ หรือมี

คุณลกัษณะดา้นหลกัไตรรงคเ์ฉล่ีย ต ่ากวา่ระดบั ๒ 

 

 

๑๘ ๒๗ 



กำรประเมินผลกจิกรรม 

๑. เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

๒. คุณลกัษณะดา้นหลกัไตรรงค์ 

 การประเมินคุณลักษณะด้านหลักไตรรงค์ 
ประเด็นกำรประเมิน 

๑. การตรงต่อเวลาในการมาท ากิจกรรมหนา้เสาธง 
๒. การแต่งกาย 
๓. การจดัระเบียบแถวเคารพธงชาติ 
๔. การร้องเพลงชาติ 
๕. การปฏิบติัศาสนกิจ 
๖. การกล่าวค าปฏิญาณตน  
๗. การรับฟังโอวาทและข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 
๘. การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๙. การเดินแถวเขา้ห้องเรียน 
วธีิกำรประเมิน 

๑. ประเมินนกัเรียนเป็นกลุ่ม/ห้องเรียน ในแต่ละประเด็น ตามเกณฑ์
การประเมิน 

๒. วธีิการประเมิน ใชว้ธีิการประเมินแบบมีส่วนร่วม คือ ครูประเมิน
นกัเรียน เพื่อนประเมินเพื่อน นกัเรียนประเมินตนเอง   

หลกักำร 

           กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้

นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถรับประทานอาหารอยา่งถูกหลกัโภชนาการ 

มีมารยาทในการรับประทานอาหาร ตลอดจนการการจดัเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และ

การรักษาความสะอาดบริเวณท่ีรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ เพื่อใหเ้กิดสุข

นิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร และมีทกัษะพื้นฐานในการอยูร่่วมกนัในสังคม 

วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการรับประทานอาหาร

อยา่งถูกหลกัโภชนาการ มารยาทในรับประทานอาหาร การรักษาความสะอาดของ

ภาชนะ หอ้งรับประทานอาหารและอ่างลา้งถาด รวมถึงการจดัเก็บภาชนะ

รับประทานอาหารอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

๒. เพื่อใหน้กัเรียนรับประทานอาหารอยา่งถูกหลกัโภชนาการ มีมารยาท

ในรับประทานอาหาร รักษาความสะอาดของภาชนะ หอ้งรับประทานอาหารและ

อ่างลา้งถาด รวมถึงการจดัเก็บภาชนะรับประทานอาหารอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

๓. เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงการรับประทานอาหารอยา่งถูกหลกั

โภชนาการ มารยาทในรับประทานอาหาร การรักษาความสะอาดของภาชนะ ห้อง

รับประทานอาหารและอ่างลา้งถาด รวมถึงการจดัเก็บภาชนะรับประทานอาหาร

อยา่งถูกสุขลกัษณะ 

แนวกำรจดักจิกรรมส่งเสริมสุขนสัิยในกำรรับประทำนอำหำร ๒๖ ๑๙ 



                   ขอบข่ำย 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของนกัเรียน ใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

๑. การลา้งมือก่อนและหลงัการรับประทานอาหาร 

๒. การเขา้แถวเพื่อรับบริการอาหาร  

๓. การตกัอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม 

๔. การกล่าวค าพิจารณาอาหารดว้ยความส านึก และเห็นคุณค่าของ

อาหารท่ีรับประทานในแต่ละม้ือ 

๕. การรับประทานอาหารอยา่งมีมารยาทและถูกสุขลกัษณะ 

๖. การท าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะตกัอาหาร โตะ๊

รับประทานอาหาร และอ่างลา้งถาด  

๗. การจดัเก็บภาชนะรับประทานอาหารอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

 

แนวกำรจัดกจิกรรม 

๑. วางแผนการจดักิจกรรม และออกแบบแนวทางในการประเมินผลและ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

๒. ด าเนินการจดักิจกรรมหลกัไตรรงค ์ตามแนวกิจกรรม ดงัน้ี 

๒.๑  เขา้แถวครบ    โรงเรียนเปิดเพลงประจ าโรงเรียน  นกัเรียนมาเขา้

แถวอยา่งพร้อมเพรียง จดัระเบียบแถว ตรวจสอบเคร่ืองแต่งกายและจ านวนนกัเรียน 

๒.๒  เคารพธงชาติ   กองเกียรติยศเชิญธงชาติ ตวัแทนนกัเรียนแต่ละ

หอ้งหมุนเวยีนชกัธงชาติวงดุริยางคบ์รรเลงและนกัเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงชาติ  

๒.๓  จิตสะอาดทุกคน นกัเรียนปฏิบติัศาสนกิจตามหลกัศาสนา 

๒.๔  ปฏิญาณตนพร้อมเพรียง นกัเรียนกล่าวค าปฏิญาณตน 

๒.๕  ฟังเสียงอบรมบ่มนิสัย   รับฟังโอวาท อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 

๒.๖   พร้อมใจสรรเสริญ  นกัเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ดว้ยความภาคภูมิใจในสถาบนัพระมหากษตัริย ์

๒.๗  เพลิดเพลินเขา้เรียน   นกัเรียนเดินแถวเขา้ห้องเรียนดว้ยความ

เป็นระเบียบ 

๓. ประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการจดักิจกรรม  ระหวา่งการ

จดักิจกรรม และหลงัการจดักิจกรรม เพื่อน าผลมาใชใ้นการแกไ้ขและพฒันา

พฤติกรรมนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

๒๐ ๒๕ 



 

 

กิจกรรมหลกัไตรรงค ์เป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกรักสถาบนั ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติ  ผา่นกิจกรรมการฝึกความเป็นระเบียบ

วนิยัในการเขา้แถวเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ ปฏิบติัศาสนกิจ และร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี 

วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยัในการเขา้แถวเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ 

ปฏิบติัศาสนกิจ และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๒. เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตส านึกรักสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

ขอบข่ำย 

            เป็นกิจกรรมฝึกระเบียบวนิยัในการเขา้แถวเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ 

การสวดมนต ์ปฏิบติัศาสนกิจ และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามกรอบ

กิจกรรมดงัน้ี 

๑. ระเบียบวนิยัและการตรงต่อเวลาในการมาท ากิจกรรมหนา้เสาธง 

๒. การจดัระเบียบแถวเคารพธงชาติ     ๓. การร้องเพลงชาติ 

๔. การปฏิบติัศาสนกิจของแต่ละศาสนา 

๕. กล่าวค าปฏิญาณตน รับฟังโอวาท ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 

๖. การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี     ๗. การเดินแถวเขา้หอ้งเรียน 

แนวกำรจดักจิกรรม 

๑. วางแผนการจดักิจกรรม   และออกแบบแนวทางในการประเมินผลและเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

๒. ช้ีแจงระเบียบขั้นตอนการรับบริการอาหาร 

๓. ใหค้วามรู้เร่ืองรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ    และมารยาทในการ

รับประทานอาหาร  

๔. ใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะตกั

อาหาร โตะ๊รับประทานอาหาร และอ่างลา้งถาด 

๕. ด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขนิสยัในการรับประทานอาหาร   ตามแนว

กิจกรรม ดงัน้ี 

- เตรียมอ่างลา้งถาด อุปกรณ์ตกัอาหาร โตะ๊รับประทานอาหาร 

- ลา้งมือก่อนและหลงัการรับประทานอาหาร 

- เดินแถวเขา้รับบริการอาหารอยา่งเป็นระเบียบ 

- ตกัอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

- กล่าวค าพิจารณาอาหาร 

- รับประทานอาหารอยา่งมีมารยาทและถูกสุขลกัษณะ 

- ท าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร  ภาชนะตกัอาหาร โตะ๊รับประทาน

อาหาร และอ่างลา้งถาด 

- จดัเก็บภาชนะรับประทานอาหารอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

๖. ประเมินผลและเก็บรวบรวมขอ้มูล ก่อนการจดักิจกรรม ระหวา่งการจดักิจกรรม 

และหลงัการจดักิจกรรม เพ่ือน าผลมาใชใ้นการแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรมนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

แนวกำรจดักจิกรรมหลกัไตรรงค์ 

๒๔ ๒๑ 



                    กำรประเมนิผลกจิกรรม 

๑. เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

๒. คุณลกัษณะดา้นสุขนิสยัในการรับประทานอาหาร 

 กำรประเมนิคุณลกัษณะด้ำนสุขนสัิยในกำรรับประทำนอำหำร 
ประเดน็กำรประเมนิ 

๑. การเขา้แถวเพื่อรับบริการอาหาร  

๒. การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร 

๓. การตกัอาหาร 

๔. การกล่าวค าพิจารณาอาหาร 

๕. การรับประทานอาหาร 

๖. การท าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร  ภาชนะตกัอาหาร โตะ๊

รับประทานอาหาร และอ่างลา้งถาด  

๗. การจดัเก็บภาชนะรับประทานอาหาร 

วธีิกำรประเมนิ 

๑. ประเมินนกัเรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม/หอนอน  ในแต่ละประเด็น ตาม

เกณฑก์ารประเมิน 

๒. วธีิการประเมิน โดยคณะกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย   

๓. ประเมินเพ่ือการพฒันา โดยประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง (อาทิตย์

ละ ๑ คร้ัง) และน าผลการประเมินเพ่ือแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรม

นกัเรียน 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ประเมินตามระดบัคุณภาพ  โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี     

๑  หมายถึง     ไม่เรียบร้อยหรือไม่สะอาด  ตอ้งไดรั้บการดูแล  

                        ช่วยเหลือเป็นอยา่งมาก 

๒  หมายถึง สะอาดหรือเรียบร้อย   แต่ยงัตอ้งไดรั้บการแนะน า    

                        ช่วยเหลือในบางประเด็น 

๓  หมายถึง สะอาดหรือเรียบร้อย สามารถดูแลตนเองไดแ้ละ/หรือเป็น

แบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้

เกณฑ์กำรตดัสินผลกำรประเมนิกจิกรรมส่งเสริมสุขนิสัยในกำรรับประทำนอำหำร 

ผา่น หมายถึง นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง (ยกเวน้กรณีท่ีมีความ

จ าเป็น) และมีคุณลกัษณะดา้นสุขนิสยัในการรับประทาน

อาหารเฉล่ีย ระดบั ๒ ข้ึนไป 

ไม่ผา่น หมายถึง นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบ หรือมีคุณลกัษณะดา้นสุข

นิสยัในการรับประทานอาหารเฉล่ีย ต ่ากวา่ระดบั ๒ 

 

๒๒ ๒๓ 


