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คํานํา
หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
ไดพัฒนาปรับปรุงโดยการแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเปนแนวทางในการเทียบเคียง ตรวจสอบ
ปรับใชเปนสาระการเรียนรูรายปในสัดสวนรอยละ70 และไดกําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู
รอยละ 30 ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
โรงเรียน คณะผูจัดทําหลักสูตรไดออกแบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรูไดสอดคลองตามกรอบ
หลักสูตร เพือ่ พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ ใหบรรลุเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะผูจัดทําขอบขอบคุณ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรใหสําเร็จลุลวงดวยดี หวังวาหลักสูตร
ฉบับนี้จะใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยาง มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
เยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ความคิด เปนคนดี มีคุณธรรมและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
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ความนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบ และทิศทางในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหา
ความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนใน
สังคมไทยใหมีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณและสังคม
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลาว
มุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู
พื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน อีกทั้งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้ง
ผลดีและผลเสียตอการดํารงชีวิตในปจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนมากยิ่งขึ้น จําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีความสุข
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ, 2545) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียน
มีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี
สามารถทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเค็มตามศักยภาพ
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การพัฒนาที่สําคัญ คือ การพัฒนาทีส่ มดุลอยางเปนองคกรรวมทุกดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
มีพื้นฐานทางจริยศาสตรความเปนคนดีทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ผูเรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองสรางองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะอันพึงประสงค
จึงจําเปนตองเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรู ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ
การเรียนรูแ ละประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดวยเหตุผลดังกลาว กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณ
ของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและ
มีจิตสํานึกสาธารณะทีด่ ีงาม เปนคนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแกปญหาและ
การใชเทคโนโลยี และเปนคนมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางสรางสรรค
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา
อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของ
การทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูและ
ประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสจุ ริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก

2

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครอง
ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางาน
รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน เอื้ออาทร และ
สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามรถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวย
ตนเองทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน
เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นตามความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคมและการมีจิต
สาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม
ขอบขายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมใหครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดหลากหลาย โดยมี
ขอบขายดังนี้
1. เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะ
เปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหวางกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
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2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความตองการของผูเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพและการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็น
แนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆ
สนับสนุนคานิยมที่ดีงามและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. เปนกิจกรรมที่ฝกการทํางานและการใหบริการดานตางๆ ทั้งที่เปนประโยชนตอตนเองและ
ตอสวนรวม เพื่อเสริมสรางความมีน้ําใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดีและความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม
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จุดประสงคและสาระการเรียนรู ชมรม Song For Life
ครูที่ปรึกษา อ.คุรุรัตน วรวณิชชา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง
จุดประสงค
1. บอกประโยชนและคุณคาของเพลงภาษาอังกฤษ
2. อธิบายขั้นตอนการทําหนังสือเพลงภาษาอังกฤษ
3. ปฏิบัติกิจกรรมทําหนังสือเพลงภาษาอังกฤษ
4. นําไปใชในชีวิตประจําวัน

สาระการเรียนรู
1. ประโยชนและคุณคาของเพลงภาษาอังกฤษ
2. ขั้นตอนการทําหนังสือเพลงภาษาอังกฤษ
3. ปฏิบัติกิจกรรมทําหนังสือเพลงภาษาอังกฤษ
4. นําไปใชในชีวิตประจําวัน
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน(ชม./ป)
๘๐๐

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร

๑๖๐
๑๖๐

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๘๐
๘๐

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐
๘๐

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

๔๐
๘๐

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

๘๐
๘๐

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

๔๐
๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
○ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

๑๒๐
๔๐
๓๐

○ ชมรม/ชุมนุม

๔๐

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

๑๐
๑,๐๐๐

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
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รหัสวิชา

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( กิจกรรมชมรม Song For Life )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

ศึกษาประโยชนของเพลงภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการทําหนังสือเพลงภาษาอังกฤษ
โดยกระบวนการบอก อธิบาย ปฏิบัติ
เห็นคุณคาของเพลงภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรู มีวินัย รักความเปนไทย ซื่อสัตยสุจริต รักชาติ ศาสน
กษัตริย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
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โครงสรางรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( กิจกรรมชมรม Song For Life) รหัสวิชา………….….รายวิชา………….…
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลารวม 40 ชั่วโมง สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค..……. :………….
หนวย
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/
จุดประสงค

1

Enjoy Singing

2

Book Song

3

4

1. บอก
ประโยชนและ
คุณคาของเพลง
ภาษาอังกฤษ
2. อธิบาย
ขั้นตอนการทํา
หนังสือเพลง
ภาษาอังกฤษ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1
Book Song
3.ปฏิบัติ
กิจกรรมทํา
หนังสือเพลง
ภาษาอังกฤษ
Book Song

4.นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

สาระสําคัญ/
ความคิดรวบยอด

เวลา
ชั่วโมง

เพลงภาษาอังกฤษฝก
ทักษะการคิด
สรางสรรคและ
จินตนาการ
การทําหนังสือเพลง
ภาษาอังกฤษเปนการ
พัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษ

10

หนังสือเพลง
ภาษาอังกฤษเปนการ
กระตุนใหผูเรียนมี
ทักษะพื้นฐานในการ
เรียนภาษาอังกฤษ
การรองเพลงเปนการ
เพิ่มพูนคําศัพท
ภาษาอังกฤษและ
พัฒนาสุขภาพจิต

10

Big Book 1 เลม

10

Big Book 1 เลม

รวมระหวางภาค
ปลายภาคเรียนที่ 2
รวมทั้งวิชา

10

40
40
8

น้ําหนัก
คะแนน

ภาระงาน/ชิ้นงาน

- Mind Mapping
ประโยชนและคุณคา
ของเพลง
ภาษาอังกฤษ
Diagram ขั้นตอนการ
ทําหนังสือเพลง
ภาษาอังกฤษ
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เกณฑการตัดสิน
ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด
โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้
1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน
2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนดเกณฑ
การผานเกณฑการผานการประเมิน ดังนี้
2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผาน
หมายถึง ผูเรียนมีเวลาขารวมกิจกรรมรอยละ 80 ของเวลาปฎิบัติกิจกรรมทั้งหมด
และมีผลการปฎิบัติกิจกรรม/ผลงาน/ ชิ้นงานไดคะแนนผานเกณฑรอยละ 70
ของทุกกิจกรรม/ผลงาน/ ชิ้นงาน
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ 80 ของเวลาปฎิบัติกิจกรรม
ทั้งหมด และมีผลการปฎิบัติกิจกรรม/ผลงาน/ ชิ้นงานไดคะแนนผานเกณฑ
รอยละ 70 ไมครบทุกกิจกรรม/ผลงาน/ ชิ้นงาน
2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/ รายภาค
ผาน
หมายถึง ผูเรียนมีผลประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา
ผาน
หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น
แนวทางการแกไขนักเรียนกรณีไมผานเกณฑ
กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรมใหเปนหนาที่ของครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ที่จะตอง
ซอมเสริมโดยใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฎิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรมนั้น แลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย
ใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเปนรายการกรณีไป
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คณะผูจัดทํา
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ อํานวยความสะดวก ใหขอเสนอแนะ นัดหมายกํากับติดตาม
ใหขวัญกําลังใจ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สําเร็จลวงดวยดี ประกอบดวย
1.1 นางนารี คูหาเรืองรอง
ประธาน
1.2 นายสมาน อิ่มกระดี
รองประธาน
1.3 วาที่รอยตรีวีรวัฒน หวางเพียร
รองประธาน
1.4 นายสนอง รามัญจิต
กรรมการ/ เลขานุการ
1.5 นางนันทพร นันทวรรธนะ
กรรมการ/ เลขานุการ
1.6 นางสาววิรยา เชื่อมทอง
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
2.1 นางนารี คูหาเรืองรอง
ทีป่ รึกษา
2.2 ดร.วรรณา ชองดารากุล
ทีป่ รึกษา
2.3 นายศักดิ์สิน ชองดารากุล
ทีป่ รึกษา
2.4 นายกาญจนพงษ เกิดประเสริฐ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.5 นายอดินันท กระจางจิตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.6 นางคุรุรัตน วรวณิชชา
ที่ปรึกษาชมรม Song For Life
3. ผูตรวจสอบ ประกอบดวย
3.1 นายกาญจนพงษ เกิดประเสริฐ
3.2 นายอดินันท กระจางจิตร

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

4. เจาหนาที่พิมพหลักสูตร
4.1 นางสาวรัชฎา พุทธพาท

ผูพิมพหลักสูตร

5. ฝายจัดเก็บ จัดสรร และดูแลรักษา ประกอบดวย
5.1 นางลัดดา พวงยานี
5.2 นางจันทนา พวงยานี
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