
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ 
ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 
3 ลักษณะ ดังนี้ 
1.กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
พัฒนาผู้เรียน 
2. กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการท างานร่วมกัน 
การรู้จักแกป้ัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างานเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
2.2 กิจกรรมชุมนุม 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น  
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 3 ลักษณะ คือ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้ว



 

น าไปสู่เป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 
หลักการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1. มีการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
2.ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ 

เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
3.ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆที่สอดคล้องกับวิถี

ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และ

หน่วยงานอืน่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 
เป้าหมาย 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก ่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะ
น าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ 
 
แนวการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1.ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
2.ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจน

สะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการโดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 
5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถี

ประชาธิปไตย 
6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 

 



 

ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยมีขอบข่าย ดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะเป็น
กระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2.จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3.จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆสนับสนุนค่านิยมที่ดี
งามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4.จัดกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม เพ่ือ
เสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และสังคม 

 
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเวลาเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน
มาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคน
มีปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีและเป็นคนมีความสุข ใน
การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีละ 135 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 3 ปี 420 ชั่วโมง 
 

กิจกรรม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรม แนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-ลูกเสือ เนตรนารี 
-ชุมนุม 
-กิจกรรมวิชาการ คุณธรรม 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 15 15 15 20 20 20 

รวมทั้งสิ้น 135 135 135 140 140 140 



 

 
การประเมินผล 

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่ง ส าหรับการจบหลักสูตร 

ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ตามแนวประเมิน ดังนี้ 

1.ประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

             2.ครูที่ปรึกษากิจกรรม ผู้เรียนและผู้ปกครอง จะมีบทบาทในการประเมินดังนี้ 
 ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.)ต้องดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2.)ต้องรายงานเวลา และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.)ต้องศึกษาติดตาม และพัฒนาผู้เรียนในกรณีผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียน 
4.)ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.)มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% หรือตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

พร้อมทั้งแสดงการปฏิบัติกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ 
6.)ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมเติมตามที่ครูที่ปรึกษากิจกรรม
อบรม หรือให้ความเห็นชอบตามท่ีผู้เรียนเสนอ 
7.)ประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมกิจกรรม 

 ผู้ปกครอง 
1.)ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนกับสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
2.)ผู้ปกครองบันทึกความเห็น สรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80%   ผู้เรียนต้องผ่านจุดประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละกิจกรรมอย่างน้อย 80%   

ของคะแนนแต่ละกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรมแนะแนว 

 
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถคิด

ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
หลักการ 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อันจะน าไปสู่
สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรม
ตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยัง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตโดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ ความ
สนใจ ธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ รวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคมเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะ
ชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผู้เรียนค้นพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักละเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล  ข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้   ทั้งด้านการศึกษา  อาชีพส่วนตัว  

สังคม  เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน  เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ  และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์  ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

ขอบข่าย 
การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพรู้จักแสวงหาและใช้

ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู ้
และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบ 
อาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ 



 

3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเขา้ใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รักษ์
สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัว 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
แนวการจัดกิจกรรม 
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 

2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดย
ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา  โดยครู 
ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษาและชั้นปี 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว  ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมเวลาจัดกิจกรรม 

หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 
6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์เวลา เนื้อหา/สาระ 

วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 
7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด 
8. ประเมินเพื่อตดัสินผล และสรุปรายงาน 

การประเมินกิจกรรมแนะแนว 
 1. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว จ านวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง  

2. นักเรียนต้องท ากิจกรรมในชั้นเรียน เช่น ส่งใบงาน รายงานหน้าชั้นเรียน กิจกรรมกลุ่ม  
3. ผลการประเมิน (ผ่าน) นักเรียนจะต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 

การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว 
 เมื่อนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรม  ตลอด

ปีการศึกษา  และปฏิบัติกิจกรรมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมดท่ีก าหนด  ให้ได้ผลการประเมิน “ผ” 
และถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ได้ผลการประเมิน “มผ”   
 
 
 
 
 
 
   
 
 


