
๑๙๗ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

  การจัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยึดหลักการจัดท า แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑  ของส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๒ ซึ่งสรุปเป็นกรอบในการ

จัดท าหลักสูตรโรงเรียน  ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้

ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการ

ท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

    โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่งเป็น ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 
 

     ๑. กิจกรรมแนะแนว  

      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน

การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนแนวการจัดกิจกรรมแนะแนว   นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมง

ต่อปีการศึกษา 
 

      ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

        เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างาน

ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ืออาทร และ

สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้ เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วย

ตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้น

การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา

และท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารี  

 แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  

ลูกเสือ – เนตรนารี ๓๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

 



๑๙๘ 

 

 ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม  

 แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ๔๐ ชั่วโมง 

ต่อปีการศึกษา  
 

    ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 

เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

 แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ ๑๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ในระดับประถมศึกษา 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบ วิธีการ 

โดยมีขอบข่ายดังนี ้

       ๑. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะเป็น

กระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะ

แนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

      ๒. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพ  ความรู้  อาชีพ  และการด าเนินชีวิตที่ดีงาม  

ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

      ๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ  สนับสนุน

ค่านิยมที่ดีงามและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  ๔. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ

ส่วนรวม เพ่ือเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 

    การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญ  ๕  ประการ ได้แก่  

ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ ได้แก่ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต

สาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 



๑๙๙ 

 

โครงสร้างและอัตราเวลากิจกรรม 

 
ระดับประถมศึกษา 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 
 ลูกเสือเนตรนารี 
 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

   รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 
 ลูกเสือเนตรนารี 
 ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

   รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 


