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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลกูฝง
และสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรูทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุม สาระการ
เรียนรู และประสบการณของผู เร ียนมาปฏิบัติก ิจกรรมเพื ่อชวยใหผู เร ียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ไดแก 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใช 
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
  ซึ่งจะสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติศาสนกษัตริย ซื่อสัตย 
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะ 
การทำงาน และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้  
  1. กิจกรรมแนะแนว  
   เปนกิจกรรมที่สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเองรูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด ตัดสินใจ คิด 
แกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจัก และเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือ และใหคำปรึกษาแกผูปกครองใน 
การมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว ดังนี้  

   ▪ ระดับประถมศึกษา 40 ชั่วโมงตอป  
  2. กิจกรรมนักเรียน  
   เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำ ผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ การทำงาน 
รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที ่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน เอื้ออาทร และ
สมานฉันทโดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเอง 
ในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เนนการ 
ทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน และบริบทของสถานศึกษา 
และทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 
   2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี 
    โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ีดังนี้  

    ▪ ระดับประถมศกึษา 30 ชั่วโมงตอป  
   2.2 กิจกรรมชุมนุม/ชุมนุมวิชาการ  
    โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุม/ชุมนุมวิชาการ ดังนี้  

    ▪ ระดับประถมศึกษา 40 ชั่วโมงตอป  
  3. กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน  
   เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน ตามความ 
สนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ตอสังคม และการมีจิต 
สาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรม 
เพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน โดยบูรณาการในกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ีดังนี้  

   ▪ ระดับประถมศึกษา 10 ชั่วโมงตอป  
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  โดยทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 
เม่ือผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมแลวนำไปสูเปาหมายเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะสำคญั และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังภาพ 

 

 
 
หลักการ 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีหลักการสำคัญดังนี้  
  1. มีเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียนทุกคน  
  2. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดาน เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด 
ความตองการ เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะ  
  3. เปนกิจกรรมท่ีปลูกฝง และสงเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมในลักษณะ 
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ  
  4. เปนกิจกรรมที่ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนำชุมชน ปราชญ
ชาวบาน องคกร และหนวยงานอื่น มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

 
จุดมุงหมาย 
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงสงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนใชความรู ทักษะ และประสบการณ จาก
การเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี อันจะนำไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดแก รักชาติศาสนกษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยู ร วมกับผู อื ่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบตัิตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอืน่รวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาที ่การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพ่ือทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
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  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคบั ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยู อยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื ่น เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
  สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรมดังนี ้ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ตามความสนใจ  
  1. ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณที่หลากหลาย ฝกการทำงานที่สอดคลองกับชีวิตจริง 
ตลอดจนสะทอนความรูทักษะ และประสบการณของผูเรียน  
  2. จัดกิจกรรมอยางสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ 
สังคม และสาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม ทั้งใน และนอกสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ 
และตอเนื่อง  
  3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูดำเนินการโดยการศึกษา และใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปน 
ระบบ เนนการคิดวิเคราะห และใชความคิดสรางสรรคในการดำเนินกิจกรรม  
  4. ใชกระบวนการมีสวนรวม และการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนพื้นฐานการปฏิบัติ 
ตามวิถีประชาธิปไตย  
  5. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรกิจกรรม 
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ขอบขายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมใหครบทั ้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดหลากหลายรูปแบบ และ
วิธีการ โดยมีขอบขาย ดังนี้  
  1. เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะเปน 
กระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหวางกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน  
  2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน ตามความแตกตาง 
ระหวางบุคคล เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพ และการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็น 
แนวทางในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  
  3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝง และสงเสริมจิตสำนึกการทำประโยชนตอสังคมในลักษณะตาง ๆ สนับสนุน 
คานิยมที ่ดีงาม และเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
  4. เปนกิจกรรมที่ฝกการทำงาน และการใหบริการดานตาง ๆ ทั้งที่เปนประโยชนตอตนเอง และตอ 
สวนรวม เพื่อเสริมสรางความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดี และความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 

โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กิจกรรมแนะแนว       

 กิจกรรมนักเรียน       

 กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน  60 

รวม 120 120 120 120 120 120 
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  ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนด โครงสราง
เวลา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชั้นประถมศึกษา ปละ 120 ชั่วโมง เปนเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน สำหรับกิจกรรม เพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ป 
จำนวน 60 ชั่วโมง  
  การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามโครงสรางเวลาของหลักสูตร และผูเรียนตองไดรับการพัฒนา และฝกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะ อยาง
สม่ำเสมอ และตอเนื่องทุกปจนจบการศกึษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เปนการประเมินโดยผูเรียน ตองมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ ชิ้นงาน/ 
คุณลักษณะผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

หลักการ  
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม หรือผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะของผูเรียนเปนระยะ อยางตอเนื่อง
มุงเนนใหผูเรียนคนหาศักยภาพของตน สะทอนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การทำงานกลุม และการมีจิต
สาธารณะ โดยใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการประเมิน  
 

แนวทางการประเมิน  
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
  สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 ประการ คือการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อการตัดสิน  
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  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
   1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา กำหนด  
   1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะ
ของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษา กำหนดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการมีสวนรวม ของผูเก่ียวของในการ
ปฏิบัติ กิจกรรม  
   1.3 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ ชิ้นงาน/ 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และนำ
ผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
   1.4 ผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผาน ในเกณฑเวลา การเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ กิจกรรม 
และผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด ครูหรือผูรับผิดชอบตอง ดำเนินการซอมเสริม และ
ประเมินจนผาน ทั้งนี้ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ๆ ยกเวน มีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานศึกษา  
  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน  
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้น และจบระดับการศกึษาเปนการประเมินการ
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป เพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้น และ
ประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบการศึกษา โดยการดำเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติดังนี้  
   2.1 กำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา  
   2.2 ผูรับผิดชอบสรุป และตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของผูเรียนเปนรายบุคคลตาม
เกณฑ ท่ีสถานศึกษากำหนด เกณฑการจบระดับการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนั้น ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 
3 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้  
    2.2.1 กิจกรรมแนะแนว  
    2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ไดแก  
     1) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี 
     2) กิจกรรมชุมนุม 
    2.2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน  
   2.3 ผูรับผิดชอบเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ เพ่ือให
ความเห็นชอบ 
   2.4  ผูรับผิดชอบเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ผานเกณฑการจบระดับการศกึษา  
 

เกณฑการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานเกณฑตามที่สถานศึกษากำหนด โดย 
กำหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสมดังนี้  
  1. กำหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ไว 
2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน  
  2. กำหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรม และกำหนดเกณฑ
การผานการประเมิน ดังนี้  
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   2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  
    ผาน   หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษา กำหนด 
    ไมผาน  หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน/ ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด  
   2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/ รายภาค  
    ผาน   หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสำคัญทั้ง 3 ลักษณะ 
คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน  
    ไมผาน  หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสำคัญ กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน  
   2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือจบระดับการศกึษา  
    ผาน  หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น  
    ไมผาน  หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นปในระดับการศึกษา
นั้น  
 

แนวทางการแกไขนกัเรียนกรณีไมผานเกณฑ  
  กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรมใหเปนหนาที่ของครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะตอง ซอมเสริม 
โดยใหผูเรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
นั้นแลว จึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงาน 
ผูบริหารสถานศกึษาทราบเพ่ือดำเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเปนรายกรณีไป  
 
ขอเสนอแนะ 
  การประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นจะตองคำนึงถึงสิ่งตอไปนี้  
  1. ผูเรียนมีเวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด โดยสถานศึกษาควร
กำหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนแตละกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน
ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสรางเวลาเรียน  
  2. ผูเรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ ชิ ้นงาน/ คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนดโดย อาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงานแฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ  
  3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมสามารถจัดกิจกรรมได
อยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ เชน 
กิจกรรม โฮมรูม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน เปนตน ซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการ
เขารวมกิจกรรมดังกลาว และนำมาเปนสวนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได  
  4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรมีองคประกอบในการดำเนินการ ดังนี ้
   4.1  มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการดำเนินกิจกรรม  
   4.2  มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟมสะสมงาน  
   4.3  ผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรม  
   4.4  มีรายงานแสดงการเขารวมกิจกรรม  
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บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
  การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ จำเปนอยางยิ่งที่ตองกำหนดบทบาทหนาที่ 
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม บทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษา  
  1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของ 
ผูเก่ียวของทุกฝาย  
  2. ผูบริหารชี้แจงทำความเขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากร และผูมีสวนเก่ียวของทุกคนเห็น
คุณคา และรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  3. พัฒนา และสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยใน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสถานการณปจจุบัน
อยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
  4. สรางเครือขาย และประสานความรวมมือ และความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับผูเรียน 
ผูปกครองชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
  5. นิเทศติดตาม ใหคำปรึกษา ประเมินผล และสรางขวัญกำลังใจแกผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  
  6. แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลงานที่ประสบผลสำเร็จกับหนวยงาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 
บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม  
  1. ศึกษาหลักการ วัตถุประสงคขอบขาย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผูเรียน และจัด 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย  
  2. ชี้แจง และทำความเขาใจกับผูเรียน และผูปกครองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  3. รวมกับผูเรียนออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียน 
และเปนไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  
  4. สงเสริม กระตุน และอำนวยความสะดวกใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในการจัดทำ 
แผนงาน โครงการ รวมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล  
  5. ใหคำปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกใหแกผูเรียน ในการรวม กิจกรรม
ใหเปนไปตามแผน  
  6. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน และซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผานเกณฑ พรอมจัดทำ 
เอกสารหลักฐานการประเมินผล 
  7. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมใหผูเกี ่ยวของทราบ แลวนำผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนา และ
ปรับปรุงแกไข  
  8. แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลงานที่ประสบผลสำเร็จกับหนวยงาน และบุคลากรที่เก่ียวของ  
 
บทบาทของผูเรียน  
  1. ศึกษาขอมูล วิเคราะหตนเอง และเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 
หรือตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา  
  2. เขารับการปฐมนิเทศจากครูผูรับผิดชอบกิจกรรม  
  3. รวมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม  
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  4. รวมประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ดวยความเอาใจใสอยาง
สม่ำเสมอ  
  5. รวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรม และนำผลมาพัฒนาตนเอง และนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตอ
ครูผูรับผิดชอบ  
  6. แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดประสบการณทบทวน และสะทอนความรูสึกภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
(After Action Review : AAR) รวมทั้งสรางเครือขายจิตอาสา และขยายผลตอยอดสูความยั่งยืน 
 
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  
  1. ใหความเห็นชอบ และมีสวนรวมในการกำหนดวางแผนดำเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
  2. สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความเหมาะสม  
 
บทบาทของผูปกครอง และชุมชน  
  1. มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา และ
ชุมชน  
  2. ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาส ใหผูเรียนไดสำรวจตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  
  3. ดูแลเอาใจใสผูเรียน และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของ
ผูเรียน  
  4. เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนินชีวิตท่ีดีงามใหแกผูเรียน  
  5. รวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผล พัฒนา และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
 
โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมนักเรียน 
 - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
 - กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 

40 

 
30 

40 

 
30 

40 

 
30 

40 

 
30 

40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน  10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
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รายวิชาที่เปดสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ก 11901 ลูกเสือ/เนตรนาร ี จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 11902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 11903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 11904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 12901 ลูกเสือ/เนตรนารี จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 12902 กิจกรรมแนะแนว จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 12903 ชุมนุม จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 12904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 13901 ลูกเสือ/เนตรนาร ี จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 13902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 13903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 13904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 14901 ลูกเสือ/เนตรนาร ี จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 14902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 14903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 14904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 15901 ลูกเสือ/เนตรนาร ี จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 15902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 15903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 15904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
  ก 16901 ลูกเสือ/เนตรนาร ี จำนวน 30 ชัว่โมง 
  ก 16902 กิจกรรมแนะแนว  จำนวน 40 ชั่วโมง 
  ก 16903 ชุมนุม  จำนวน 40 ชัว่โมง 
  ก 16904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  จำนวน 10 ชัว่โมง 
 
ขอบขายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เปนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ
สังคม และสาธารณประโยชนโดยเสนอไวเปนระบบเพื ่อใหผูเกี ่ยวของเห็นภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ
สามารถนำไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม ดังนี้ 
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ขอบขายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 

 
 
  1. กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอมสามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งในดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจัก และเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือ และใหคำปรึกษา
แกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
  หลักการ  
   การจัดกิจกรรมแนะแนวตองสงเสริม และสนับสนุนเพื ่อพัฒนาผู เรียนใหเกิดการเรียนรูอันจะ
นำไปสู สมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ โดยนำไปบูรณาการในการจัด 
กิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 อีกทั้งยังตองสงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต โดยมุงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการ ความสนใจธรรมชาติของผูเรียน และวิสัยทัศนของสถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุงหมายหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา ดานอาชีพ รวมทั้งดาน
สวนตัว และสังคมเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเอง
ดวย การปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนว
เปนพี่เลี้ยง และประสานงาน  
  วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือใหผูเรียนรูจัก เขาใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเอง และผูอ่ืน  
   2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต และสังคม  
   3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
  ขอบขาย  
   การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้  
   1.  ดานการศึกษา ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ รูจักแสวงหา 
และใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝรูใฝเรียนมีวิธีการ 
เรียนรู และสามารถวางแผนการเรียน หรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสม  
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   2. ดานอาชีพ ใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน รู และเขาใจโลกของงานอาชีพ อยางหลากหลาย
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสูอาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด 
และสนใจ  
   3. ดานสวนตัว และสังคม ใหผูเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง รัก และเห็นคุณคาของตนเอง และ
ผูอื่น รักษสิ่งแวดลอม มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ด ีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และสามารถ 
ปรับตัวดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
  แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
   1. ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียน  
   2. วิเคราะหสมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค วิสัยทัศนของสถานศึกษา และ
วิเคราะห ขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล  
   3. กำหนดสัดสวนของกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัว และ
สังคม โดยยึดสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู เร ียน และเปาหมายของ
สถานศึกษา โดยครูผูปกครอง และผูเรียนมีสวนรวม  
   4. กำหนดวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเปนระดับการศึกษา และชั้นป  
   5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดวย วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม เวลาจัด
กิจกรรม หลักฐานการทำกิจกรรม และการประเมินผล  
   6. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบดวยชื่อกิจกรรม จุดประสงค เวลา
เนื้อหา/ สาระ วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ และการประเมินผล  
   7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และประเมินผลการจัดกิจกรรม  
   8. ประเมินเพ่ือตัดสินผล และสรุปรายงาน  
  การประเมินกิจกรรมแนะแนว  
   การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเรียน และผูปกครอง มีภารกิจที่รับผิดชอบ 
ดังนี้  

   ▪ ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
โดยครูผูจัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ดำเนินการประเมิน นำผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานใหผูเก่ียวของทราบ  

   ▪ ผูเรียนอาจมีสวนรวมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเอง และเพื่อน ผูปกครองมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผูเรียนโดยประสานรวมมือกับครูผูจัด
กิจกรรมประเมนิ บันทึก สรุปผลการพัฒนา และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน  

   ▪ การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ครูผูจัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเขารวมกิจกรรม และ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมิน เปน“ผาน” และ“ไมผาน” ดังนี้ 
    ผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด  
    ไมผาน  หมายถึง  ผู เร ียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
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  2. กิจกรรมนักเรียน 
  หลักการ  
   กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตามความถนัด และความ
สนใจ โดยเนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไมเห็นแกตัว ความเปนผูนำผูตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน และ
ความเอ้ืออาทร และสมานฉันท  
  การจัดกิจกรรมนักเรียนควรดำเนินการ ดังนี้  
   1. จัดใหสอดคลองกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียน  
   2. เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน  
   3. เนนการทำงานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน 
ตลอดจนบริบทของสถานศึกษา และทองถ่ิน  
  วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีระเบียบวินัย มีความเปนผูนำผูตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ  
   2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการทำงานรวมกัน รูจักการแกปญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่
เหมาะสม ชวยเหลือแบงปน และเอ้ืออาทร และสมานฉันท  
   3. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
   4. สงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ  
  ขอบขาย  
   กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย  
   1. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  
    สถานศึกษากำหนดใหผูเรียนเลือกกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
และครบตามหลักสูตรของแตละกิจกรรม  
   2. กิจกรรมชุมนุม  
    สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย และเขารวมกิจกรรม ตามความ
ถนัด และความสนใจ ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา จะตองเขารวมกิจกรรมทั้งใน ขอ 1 และ 2  
 
  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  กระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงคเพื ่อฝกอบรม ให
การศกึษา และพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติศาสนา ท้ังนี้เปนไปตามความมุงประสงค 
หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือ/เนตรนารโีลกไดกำหนดไว  
  ปจจุบันกระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี ถือเปนกระบวนการทางการศึกษาสวนหนึ่ง ซี ่งมุงพัฒนา 
สมรรถภาพของ บุคคลทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อใหเปนบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม
กระทำตนใหเปน ปญหาตอสังคม และดำรงชีวิตอยางมีความหมาย และสุขสบาย  
  หลักการ  
   กระบวนการลูกเสือ/เนตรนาร ีมีหลักการสำคัญ ดังนี้  
   1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจ 
ดวยความจริงใจ  
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   2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริม และสนับสนุน
สันติสุข และสันติภาพ ความเขาใจที่ดีซึ ่งกัน และกัน และความรวมมือซึ่งกัน และกัน ตั้งแตระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
   3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ และใหความเคารพในเกียรติ และศักดิ์ศรีของผูอื่น และเพื่อน
มนุษย ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก  
   4. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
   5. ลูกเสือ/เนตรนาร ีทุกคนตองยึดมั่นในคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ/เนตรนารี  
  วัตถุประสงค  
   พระราชบัญญัตลิูกเสือ/เนตรนาร ีพ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกำหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม
ลูกเสือ/เนตรนารี เพื่อ พัฒนาลูกเสือ/เนตรนารีทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคค ีและมีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุข 
และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้  
   1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟง และพึ่งตนเอง  
   2. ใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  
   3. ใหรูจักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน  
   4. ใหรูจักทำการฝมือ และฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
   5. ใหรูจักรักษา และสงเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ  
  ขอบขาย  
   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ีเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัย และกฎเกณฑเพื่อการอยูรวมกัน
ใหรู จักการเสียสละ และบำเพ็ญประโยชนแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนารี ใหเปนไปตามขอบังคับของสำนักงานลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดหลักสูตร เปน 2 ประเภท ดังนี้  
   1. ลูกเสือ/เนตรนารสีำรอง ชั้นประถมศกึษาปที่ 1-3  
   2. ลูกเสือ/เนตรนารสีามัญ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
  แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ/เนตรนารี (Scout 
Method) ซึ่งมีองคประกอบ 7 ประการ คือ  
   1. คำปฏิญาณ และกฎ ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือ/เนตรนารีทุกคนใหคำมั่นสัญญาวาจะปฏิบัติ 
ตามกฎของลูกเสือ/เนตรนารี กฎของลูกเสือ/เนตรนารีมีไวใหลูกเสือ/เนตรนารีเปนหลักในการปฏิบัติไมได 
“หาม” ทำ หรือ “บังคับ” ใหทำ แตถา “ทำ” ก็จะทำใหเกิดผลดีแกตัวเอง เปนคนดีไดรับการยกยองวาเปนผูมี
เกียรติเชื่อถือได ฯลฯ  
   2. เรียนรูจากการกระทำเปนการพัฒนาสวนบุคคล ความสำเร็จหรือไมสำเร็จของผลงานอยูที่การ
กระทำของตนเองทำใหมีความรูที่ชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทายความสามารถ
ของตนเอง  
   3. ระบบหมูเปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ/เนตรนารี เปนพื้นฐานในการอยูรวมกัน การ
ยอมรับซึ่งกัน และกัน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การชวยเหลือซึ่งกัน และกัน ซึ่งเปนการเรียนรูการใช
ประชาธิปไตยเบื้องตน  
   4. การใชสัญลักษณรวมกันฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ/เนตรนารีดวย 
การใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัสคำปฏิญาณ กฎ คติพจน คำขวัญ 
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ธง เปนตน วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนัก และภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก ซึ่งมี
สมาชิกอยูทั่วโลก และเปนองคกรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก  
   5. การศึกษาธรรมชาต ิคอืสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ีธรรมชาติอันโปรงใส
ตามชนบท ปา เขา ปาละเมาะ และพุมไมเปนที่ปรารถนาอยางยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาต ิการปนเขา 
ตั้งคายพักแรมในสุดสัปดาห หรือตามวาระของการอยูคายพักแรม ตามกฎระเบียบ เปนที่เสนหาแกเด็กทุกคน
ถาขาดสิ่งนี้แลว ก็ไมเรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ/เนตรนาร ี 
   6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหเด็กทำ ตองใหมีความกาวหนา 
และดึงดดูใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากที่จะทำ และวัตถุประสงคในการจัดแตละอยาง ใหสัมพันธกับ
ความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนที่สนุกสนาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจ และเปนการจูง
ใจที่ดี  
   7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูที่ชี้แนะหนทางที่ถูกตองใหแกเด็ก เพื่อใหเขาเกิดความ
มั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ทั้งคูมีความตองการซึ่งกัน และกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญชวยชี้นำ 
ผูใหญเองก็ตองการนำพาใหไปสูหนทางที่ด ีใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง และดีที่สุด จึงเปนการรวมมือกันทั้ง
สองฝาย 
  เงื่อนไข  
   1. เวลาในการเขารวมกิจกรรม  
    การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารตีามหลักสูตรในแตละระดับชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลาตาม
ความเหมาะสม สวนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ/เนตรนารีแตละประเภทอาจใชใน
เวลาเรียนปกติ หรือนอกเวลาเรียนก็ได  
   2. การจัดกิจกรรม  
    2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดใหมีการเปดประชุมกอง ทุกครั้ง 
เพ่ือเปนการฝก ความมีระเบียบวินัยในตนเองโดปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  
     2.1.1 พิธีเปด (ชักธงข้ึน สวดมนตสงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
     2.1.2  เกมหรือเพลง  
     2.1.3  เรียนตามหลักสูตร  
     2.1.4  การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน  
     2.1.5  พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)  
    2.2 กิจกรรมการอยูคายพักแรม การเดินทางไกล และอยูคายพักแรมมีวัตถุประสงคเพื่อฝก
ใหลูกเสือ/เนตรนารีมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู และทำงานรวมกับผูอื่น ตลอดจน
เรียนวิชาลูกเสือ/เนตรนารีเพิ่มเติม ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนาร ีจำเปนตองวางแผนนำลูกเสือ/เนตรนารไีป
เดินทางไกล และอยูคายพักแรมไวใหพรอมกอน และเนิ่น ๆ ดังนั้น บทบาทผูบังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารทีี่มี
หนาที่รับผิดชอบตอลูกเสือ/เนตรนารี ตองานการอยูคายพักแรม และตามหนาที่ของตนเอง จึงจำเปนตองหา
โอกาสใหลูกเสือ/เนตรนารีของตนไดมีโอกาสในการอยูคายพักแรมเสมอ ใหผูกำกับลูกเสือ/เนตรนารีนำลูกเสือ/
เนตรนารี ไปฝกเดินทางไกล และอยูคายพักแรมปหนึ่งไมนอยกวา 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งใหอยูคายพักแรมอยางนอย 
1 คืน  
    2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ/เนตรนาร ีเชน พิธีเขาประจำ
กอง พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน เพื่อให
ลูกเสือ/เนตรนารมีีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาในการเปนลูกเสือ/เนตรนาร ี 
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    2.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหลูกเสือ/เนตรนารี
ไดบำเพ็ญประโยชนตามอุดมการณของลูกเสือ/เนตรนาร ี 
   3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารีควรผานการฝกอบรมวิชาผูกำกับลูกเสือ/เนตรนารีขั้นความรู
เบื้องตนในแตละประเภท  
   4. สถานศึกษาควรใหมีการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ/เนตรนารีตามขอบังคับคณะลูกเสือ/เนตร
นารีแหงชาติ  
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  
   การประเมินกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ีเปนกระบวนการทดสอบความสามารถ และพัฒนาการดาน 
ตาง ๆ ของผู เรียนลูกเสือ/เนตรนารี ซึ ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลว ตองพิจารณาดานความ 
ประพฤติ พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะ และการปฏิบัติตาง ๆ ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
และการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน 2 สวน คือ 
   1. กิจกรรมบังคับ เปนการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนผานเกณฑ การตัดสิน 
เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเขารวมกิจกรรม และผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด มีการ 
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ป โดยวิธีการสังเกตการเขารวมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติโดยกำหนดผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน”  
    ผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด  
    ไมผาน  หมายถึง  ผู เร ียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  
   2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชาใช วิธ ีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑในขอบังคับคณะลูกเสือ/เนตรนารีแหงชาติ  
 
  กิจกรรมชุมนุม 
  เปนกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนรวมกลุมกันจัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถของผูเรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผูเรียนตามเจตนารมณ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
  ชุมนุม  หมายถึงการรวมกลุมของผูเรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกัน และรวมปฏิบัติ 
กิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูทักษะ ประสบการณของตนเองใหเต็ม ตามศักยภาพ ตลอดจน
ปลูกฝงจิตสำนึกในการทำประโยชนตอตนเอง และสังคม  
    หมายถึงการรวมกันของกลุมผูเรียนที่มีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน การจัดตั้งมี 
การกำหนดวัตถุประสงค ขอบังคับ สมาชิก โครงสรางของ และบทบาทของผูที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตาม ขอกำหนด
ของสถานศึกษา  
  หลักการ  
  กิจกรรมชุมนุม  มีหลักการที่สำคัญดังนี้  
   1. เปนกิจกรรมที่เกิดจากการสรางสรรค และออกแบบกิจกรรมของผูเรียนตามความ สมัครใจ  
   2. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนรวมกันทำงานเปนทีม ชวยกันคิดชวยกันทำ และชวยกันแกปญหา  
   3. เปนกิจกรรมที่สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  
   4. เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะของผูเรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา และ 
ทองถ่ิน  
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  วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตน 
   2. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหใหเกิดประสบการณ
ทัง้ทางวิชาการ และวิชาชีพตามศักยภาพ  
   3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสวนรวม  
   4. เพ่ือใหผูเรียนทำงานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย  
  ขอบขาย  
  กิจกรรมชุมนุมมีขอบขายดังนี้  
   1. เปนกิจกรรมที่เก้ือกูล สงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน  
   2. เปนกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูเรียน  
   3. เปนกิจกรรมที่สามารถจัดไดทั้งใน และนอกสถานศึกษา และทั้งใน และนอกเวลาเรียน  
  แนวการจัดกิจกรรม  
  การจัดกิจกรรมชมุนุม ของสถานศึกษาสามารถปรับใชไดตามความเหมาะสมกับบริบท และสภาพของ
สถานศึกษา ดังนี้  
   1. สถานศึกษาบริหารการจัดการใหผูเรียนดำเนินกิจกรรมไดหลากหลายทั้งรูปแบบ ภายในหรือ 
ภายนอกหองเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา 1 
ปการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกวา 1 ปการศึกษา  
   2. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมอยูแลว สถานศึกษาควรสำรวจความสนใจของผูเรียน ใน
การเลือกเขารวมชุมนุม  
   3. กรณีที่สถานศกึษายังไมมีการจัดตั้งชุมนุม ควรใหผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุม และเชิญ ครูเปนท่ี
ปรึกษาโดยรวมกันดำเนินกิจกรรมชุมนุม ตามระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษากำหนด  
   4. ครูที่ปรึกษากระตุน และสงเสริมใหผูเรียนมีการถอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
เผยแพรกิจกรรม  
  เงื่อนไข  
   1. การจัดกิจกรรมชุมนุมในแตละระดับชั้น สถานศึกษาจัดใหเปนไปตามโครงสรางของหลักสูตร 
สถานศึกษา 
   2.  สมาชิกของชุมนุมตองเขารวมกิจกรรม และปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม และมีผลงาน/
ชิ้นงาน/ คุณลักษณะตามที่กำหนดไวของแตละกิจกรรม 
   3. สถานศึกษามีระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของชุมนุมอยางตอเนื่อง 
  การประเมินกิจกรรม 
  การประเมินกิจกรรมชุมนุม เปนการตรวจสอบความสามารถ และพัฒนาการดานตาง ๆ ตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด ดวยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง โดยกำหนดผลการประเมินเปน “ผาน” และ
“ไมผาน” 
  ผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/
ชิ้นงาน/ คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 
  ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติกิจกรรมหรือมี
ผลงาน/ ชิ้นงาน/ คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
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  กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหมีความ
เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือชวยสรางสรรค สังคมใหอยูรวมกันอยาง มีความสุข  
  หลักการ  
  กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตนเอง 
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เนนให
ความสำคัญทั้งความรู และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา  
  วัตถุประสงค 
   1. เพื่อปลูกฝง และสรางจิตสำนึกใหแกผูเรียนในการบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ ครอบครัว 
โรงเรียนชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
   2. เพื่อใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 
ตามความถนัด และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
   3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  
   4. เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  ขอบขาย 
  เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรม
สรางสรรคสังคม โดยผูเรียนดำเนินการดวยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดี
งาม ความเสียสละตอสังคม และมีจิตสาธารณะ 
  แนวการจัดกิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน เนนใหผูเรียนรวมกันสำรวจ และวิเคราะหสภาพ 
ปญหา รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รวมสรุป และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมรายงานผล พรอมทั้งประชาสัมพันธ และเผยแพรผลการจัดกิจกรรมการจัด 
กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน ผูเรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมไดดังนี้  
   1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพื่อปลูกฝงจิตอาสา) เปน กิจกรรมที่
ผูเรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรมรวมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของชั้นเรียน และโรงเรียนจน
เกิดเปนนิสัยในการสมัครใจทำงานตาง ๆ เพ่ือประโยชนของสวนรวม ซึ่งงานเหลานี้จะขยายขอบเขต จากใกลตัว
ไปสูสังคมที่อยูภายนอกได 
   2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับการ 
สนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยใหทำกิจกรรมดวยความสมัครใจที่เปนประโยชนแกชุมชน และสังคม 
โดยรวม 
  แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน มีแนวการจัดดังนี้ 
   1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยผูเรียนสามารถจัดกิจกรรม
ตามองคความรูที่ไดจากการเรียนรูของแตกลุมสาระการเรียนรู ตามความเหมาะสม  
   2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/ โครงงาน/ กิจกรรม หมายถึงกิจกรรมที่ผูเรียนนำเสนอการจัด 
กิจกรรมตอโรงเรียนเพื ่อขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการหรือโครงงานหรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลา 
เริ่มตน และสิ้นสุดท่ีชัดเจน 
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   3. จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอื ่น หมายถึง กิจกรรมที่ผู เรียนอาสาสมัครเขารวมกิจกรรม กับ
หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนโดยผูเรียน สามารถเลือก
เขารวม กิจกรรมไดดังนี้ 
    1) รวมกับหนวยงานอื่นที่เขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
    2) รวมกับหนวยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
  เงื่อนไข 
   1. เวลาเขารวมกิจกรรมผูเรียน เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง
ทุกภาคเรียน/ป โดยข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   2. เนนใหผูเรียนเปนผูจัดกิจกรรมดวยตนเองทุกขั้นตอน และตอเนื่อง โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 
กิจกรรม 
   3. ผูเรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชนในเวลา สถานท่ี
หรือรูปแบบของกิจกรรมใดก็ได โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแตละสถานศึกษา และขึ้นอยูกับการ 
บริหารจัดการของสถานศึกษา 
  การประเมินกิจกรรม  
  กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมใหครบตาม กรอบเวลาในโครงสราง
ของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  
   1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) มีเวลาเขารวมกิจกรรม 60 ชั่วโมง  
   2. การประเมินในแตละกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชนมีผลการประเมินเปน“ผาน” 
และ “ไมผาน” ดังนี้  
   ผาน  หมายถึง  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ ชิ้นงาน/ 
คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด  
   ไมผาน  หมายถึง  ผู เร ียนเขารวมกิจกรรมไมครบตามเวลาปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ 
ชิ้นงาน/ คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด ในกรณีที่ผู เรียนไมผาน ครูที่ปรึกษาตองให
ผูเรียนซอมเสริมการทำกิจกรรมใหครบตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
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ภาคผนวก 
 

 
  

 



22 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 

ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ี

มุงทำประโยชนและสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพื่อสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณภา  เงินพุม รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของ 
ชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรม มีจิตสำนึก ในความเปนพลเมืองไทย และพล 
โลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะ 
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน
เปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่
สำคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอยางเปนองครวมทุกดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณมีพื้นฐานทางจริยศาสตร
ความเปนคนดี ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองสราง
องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงคจึงจำเปนตองเรียนรู 8 กลุมสาระการ
เรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนการบูรณาการองค
ความรู ทักษะ และเจตคติที่เกิดจากการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียน มา
ปฏิบัติเพื่อเสริมสรางสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  ดวยเหตุผลดังกลาวกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ชวยใหผูเรียนไดนำองคความรูทักษะจากการเรียนรู และประสบการณของผูเรียน มา
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีงาม เปน 
คนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแกปญหา และการใชเทคโนโลยี และเปนคนมีความสุข 
ในการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง โดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค  
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
คณะผูจัดทำ 
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หลักการ และจุดมุงหมาย    2 
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