
 

 
 
 

 

ความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  กำหนดแนว
การจัดการศึกษา  โดยยึดหลกัวาผูเรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถอืวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน  คาํนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยี  กอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคล  ทําใหเกิด
ความยุงยากซับซอนมากยิ่งขึ้น  จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหสามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีคุณคา  มีศักด์ิศรี  มีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและย่ังยืน 
 เมื่อพิจารณาความมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมุงพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดี  คนเกง  และอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข  บนพ้ืนฐานของ
ความเปนไทยน้ันนอกจากการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ  ซึ่งไดกําหนด
ไวในโครงสรางกลุมสาระเรยีนรู  8  กลุมแลว  หลักสตูรยังไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว
ในโครงสรางดวย  โดยมุงสงเสริมการพัฒนาผูเรียนเพ่ิมเติมจากกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม
ใหผูเรียนรูจักตนเอง  คนพบความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  เพ่ือการพัฒนาใหเต็ม
ศักยภาพ  เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ  ใหเปนผูมีระเบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  
รูจักบทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  
และการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนในสังคมท้ัง
พอแม  ผูปกครอง  ชุมชน  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จึงตองมีการพัฒนาและ 
ปรับปรุงใหเหมาะสม  โดยมุงเนนใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาเปนกิจกรรมท่ีให
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ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีจัดอยางเปนระบบประกอบดวย  รูปแบบ กระบวนการ  
วิธีการท่ีหลากหลาย  ใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  มีความหมายและ   
มีคุณคาในการพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  มุงสรางเสรมิ
เจตคติ  คุณคาชีวิต  ปลูกฝงคุณธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  สงเสริมใหผูเรยีนรูจักและ
เขาใจตนเอง  สรางจิตสาํนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชน
ตอสังคม  ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 

จุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนา  ดังน้ี 
 1.  พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ท้ังรางกาย  สติปญญา  อารมณ  
และสังคม 
 2.  พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  โดยมุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ี
ไดจัดใหผูเรียนเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 
 3.  เขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีหลักการจัดกิจกรรม  ดังน้ี 
 1.  มีการกําหนดวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 
 2.  จัดใหเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  ความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของ
ผูเรียนและวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
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 3.  บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิต  และรูสึกสนุกกับการใฝรูใฝเรียน 
 4.  ใชกระบวนการกลุมในการจัดประสบการณการเรียนรู  ฝกใหคิด  วิเคราะห  
สรางสรรคจินตนาการ  ท่ีเปนประโยชนและสัมพันธกับชีวิตในแตชวงวัยอยางตอเน่ือง 
 5.  จํานวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม   
 6.  มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศนและ 
เปาหมายของสถานศึกษา 
 7.  ผูเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูท่ีปรึกษา ถือเปนหนาท่ีและงานประจําโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย 
 8.  ยึดหลักการมีสวนรวม  โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกร
ท้ังภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 9.  มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  โดยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลอง 
กับกิจกรรมอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 

ขอบขายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนประกอบดวยกิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน  ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถจัดแยกหรือบูรณาการไวดวยกันก็ได  และสามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบ
และวิธีการโดยมีขอบขาย  ดังน้ี 
 1.  เปนกิจกรรมท่ีเก้ือกูล สงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  ใหกวางขวาง
ลึกซึ้งย่ิงขึ้น  ในรูปแบบของการปฏิบัติตนตามโครงการ/รายงานในลักษณะเปนกระบวนการเชิง
บูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมเปนพ้ืนฐาน 
 2.  เปนกิจกรรมท่ีสนองความสนใจ  ความถนัด  ความตองการของผูเรียน  ตามความ
แตกตางของบุคคลในลักษณะชมรม  ชุมนุม  กลุมสนใจ  เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของ
วิชาความรู  อาชีพ  และการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  ตลอดจนเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ 
 3.  เปนกิจกรรมท่ีปลูกฝงและสรางจิตสํานึก  ในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมในลักษณะตางๆ ใหจัดการกับชีวิตและสังคมได  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  รักและ
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 4.  เปนกิจกรรมท่ีฝกการทํางานและการใหบริการดานตาง  ๆ ท่ีเปนประโยชนตอตนเอง  
สวนรวม  เพ่ือสงเสริมความมีนํ้าใจ  เอื้ออาทร  ความเปนพลเมืองดี  และรับผิดชอบตอตนเอง  
ครอบครัว  และสังคม   
 

เปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาผูเรียน  ดังน้ี 
 1.  ไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย เกิดความรู ความชํานาญดานวิชาการ วิชาชีพ  
และเทคโนโลยี 
 2.  เห็นคุณคาขององคความรูตางๆ  และสามารถนําความรูและประสบการณใชใน
การพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต 
 3.  รูจักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีกระบวนการคิด  
มีทักษะในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมและมีความสุข 
 4.  คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  มองเห็นชองทางในการสรางงานอาชีพใน
อนาคตไดเหมาะสมกับตนเอง 
 5.  พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  คานิยมท่ีดีในการดําเนินชีวิต  เสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม 
 6.  มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  
ตลอดจนความเปนระเบียบ  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
 ดวยเหตุท่ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข และมีความเปนไทย  มศัีกยภาพในการศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพ  จึงไดกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูเพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  ดังตอไปนี้ 
 1.  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 
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 2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการ
คนควา 
 3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ  มทัีกษะ  และศกัยภาพในการจัดการ  การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการ
คิด  วิธีการทํางาน  ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะ  การคิด  
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยม  เปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย  
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามใหสังคม 
 เมื่อนําสาระการเรียนรูท้ัง  8  กลุมมาผนวกเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  
โดยอาจจําแนกออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมแรกประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
และสังคมศึกษา   สวนศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือสรางพ้ืนฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและ
วิกฤติของชาติ  กลุมท่ีสองประกอบดวย  สขุศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย  
และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
 สําหรับเรื่องสิง่แวดลอมน้ันสามารถศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งกําหนด
สาระและมาตรฐาน การเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร  
กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  สวนกลุมภาษาตางประเทศ  
กําหนดใหผูเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น  โดยภาษาตางประเทศอื่นๆ สามารถเลอืก
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ  โดยมุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม  
ดวยการเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือก
ดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง และการพัฒนาท่ีสําคัญไดแก การพัฒนา
องครวมของความเปนมนุษยใหครบถวนทุกดาน  ท้ังรางกาย  อารมณ  และสงัคม  โดยอาจจัดเปน
แนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ปลูกฝงและ
สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม  ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  
มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถจําแนกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนออกได 2 ลักษณะ คือ 
 1.  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  
เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญาและการสราง 
สัมพันธภาพท่ีดี ซึ่งผูสอนทุกคนตองทําหนาท่ีแนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษาตอและ
การพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 
 2.  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร  
ต้ังแตศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนน
การทํางานรวมกันเปนกลุม  เชน  ลกูเสือ  เนตรนาร ี ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนตน 
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การจัดหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหลักสูตรท่ีกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนา
ผูเรียน ต้ังแตชั้นประถมปท่ี 1 ถึงชั้นประถมปท่ี 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย  
สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ  ท้ังในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปน
การเฉพาะ  เพ่ือเปนการสรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานั้น  
กําหนดโครงสรางท่ีเปนสาระการเรียนรูจํานวนเวลาอยางกวางๆ มาตรฐานการเรียนรูท่ีแสดง
คุณภาพผูเรียนเมื่อจบ 12 ป ี  และเมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรยีนรูแตละกลุม  
สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวน้ีไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคาํนึงถึงสภาพ
ปญหา  ความพรอม  เอกลักษณ  ภูมิปญญาทองถิ่น  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท้ังน้ี  
สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 นอกจากน้ี  สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม  เปนหนวยการเรยีนรู
วิชาใหมๆ  รายวิชาท่ีมีความเขมขึ้นอยางหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสนใจ  ความตองการ  และความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก 
8 กลุม  ในชวงชั้นท่ี 2  ชั้นประถมท่ี 4-6  ช วงชั้นท่ี 3  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  และชวงชั้นท่ี 4  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  และจัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรู หรือรายวิชาน้ันๆ ดวย  
สําหรับชวงชั้นท่ี 1  ช ั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3  น ั้น  ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาท่ีเขมขน  
ควรเรียนเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานกอน  
 สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบท้ัง 8 กลุมในทุกชวงชั้น  ใหเหมาะสม
กับธรรมชาติการเรียนรูและระดับพัฒนาการของผูเรยีน  โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับ  คือ  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  จัดหลักสูตรเปนรายปปละชั้น  มัธยมศึกษา
ปท่ี 4-6  จ ัดเปนหนวยกิต  ดังน้ี 
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 ชวงชั้นที่ 1 และ 2  ช ั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  และปที่ 4-6  การศึกษาระดับน้ีเปน
ชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ  หลักสูตรท่ีจัดขึ้นมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กระบวนการเรียนรูทางสังคม  ทักษะพ้ืนฐานดานการอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  การคิด
วิเคราะห  การติดตอสื่อสาร  และพ้ืนฐานความเปนมนุษย  เนนการบูรณาการอยางสมดุลท้ังใน
รางกาย  สติปญญา  อารมณ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ  มุงเนน
ใหผูเรยีน  สํารวจความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจตนเอง  และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน  
พัฒนาความสามารถ  ทักษะพ้ืนฐานดานการเรียนรู  และทักษะในการดําเนินชีวิตใหมีความสมดุล  
ท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม  สามารถ
เสริมสรางสุขภาพสวนตน  และชุมชน  มคีวามภูมิใจในความเปนไทย  ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
 ชวงช้ันที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะเฉพาะดาน  มุงปลูกฝงความรูความสามารถและทักษะ ในวิทยาการและ
เทคโนโลยี  เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา  และ
การประกอบอาชีพ  มุงมั่นพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน  สามารถเปนผูนําและ
ผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ  
 ลักษณะหลักสูตรในชวงชัน้น้ี จัดเปนหนวยกิตเพ่ือใหมีความยืดหยุนในการจัดแผน 
การเรียนรูท่ีตอบสนองความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ 
 

การจัดเวลาเรียน 
 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป  ท้ังการ
จัดเวลาเรียน  ในสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และรายวิชา  ท่ีสถานศึกษาจัดทําเพ่ิมเติม  รวมท้ัง
ตองจัดใหมีเวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 
 ชวงช้ันที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมี
เวลาเรียนวันละประมาณ 4-5 ช ั่วโมง ชวงชั้นน้ีเปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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 ชวงช้ันที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป  โดยมี
เวลาเรียนวันละประมาณ 4-5 ช ั่วโมง  การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย  และคณิตศาสตรอาจใช
เวลาลดลง  เหลือประมาณรอยละ 40 ของการเรียนในแตละสัปดาห  โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตร
มากขึ้น  สําหรับการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรแมเวลาเรียนจะลดลง  ยังคงตองฝกฝน
ทบทวนอยูเปนประจํา  เพ่ือพัฒนาทักษะขั้นพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังน้ันสถานศึกษาจะมี
เวลาอยางเพียงพอใหเด็กมีโอกาสเลน  ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และปฏิบัติงานตางๆ โดยตอง
จัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 20  ส วนเวลาท่ีเหลือ
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม 

 ชวงช้ันที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป  มีเวลาเรียนประมาณ
วันละ 5-6 ช ั่วโมง การกําหนดเวลาเรียนสําหรับ 8 กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมควรให
สัดสวนใกลเคียงกัน  แตอยางไรก็ตามกลุมภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร ยังคง
มีความสําคัญ  ควรจัดเวลาเรยีนใหมากกวากลุมอื่น  ๆ  สาํหรับผูเรียนท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอ
และจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชีพสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถท่ีจะออกไปสูโลก
อาชีพ 

 ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค  โดยใหคิดนํ้าหนักของ
รายวิชาท่ีเรยีนเปนหนวยกิต  ใชเกณฑ 40 ช ั่วโมงตอภาคเรียน  คานํ้าหนักวิชา 1 หนวยกิต  และมี
เวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง  การจัดเวลาและสาระการเรียนรู ในชวงชั้นน้ี
เปนการเร่ิมเขาสูการเรียนเฉพาะสาขาจึงใหมีการเลือกเรียน  ในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู  และจัดทํา “รายวิชาเพ่ิมเติมใหม”  บางรายวิชาท่ีนาสนใจหรือท่ีมีความยากใน
ระดับสูงขึ้นไป  เชน  แคลคลูัสในคณิตศาสตร  หรือวิทยาสตรขั้นสูงสําหรับผูท่ีเรียนกลุมสาระนี้
ไดดีเปนพิเศษ นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงรูปแบบการจัดการ  การจัดหาหลักสูตร  
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 การจัดเวลาเรียนดังกลาวขางตนเปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบสถานศึกษา  
สวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยน้ันใหพิจารณายืดหยุนเวลาเรียน
ตามสถานการณและโอกาสท่ีเอื้ออาํนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 
 

การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทท่ีมีกลุมเปาหมายเฉพาะ  ไดแก  การศึกษาทางดานศาสนา  
นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศดานตางๆ  การศึกษาสําหรับ     
ผูบกพรองในดานตางๆ  ผูมีความสามารถพิเศษ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาทางเลือก
ท่ีจัดโดยครอบครัวและองคกรตาง  ๆ  การจัดการศึกษาเหลาน้ีสามารถปรับใชมาตรฐานการเรียนรู
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดตามความเหมาะสม  ท้ังน้ีหลกัเกณฑและวิธีการใหเปนไป
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

การจัดการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 32  กําหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษาไววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสาํคัญท่ีสุด  ฉะน้ันครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตอง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา  ผูถายทอดความรู  ไปเปนผูชวยเหลือ  สงเสริม  และ
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อแหลงการเรียนรูตางๆ  และใหขอมูลท่ีถูกตอง
แกผูเรียน  เพ่ือนําขอเหลาน้ันไปใชสรางสรรคความรูของตน 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา  
พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณแลว
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 เน่ืองจากประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลกกําลังประสบปญหาดานสังคมเปน
อยางมาก  โดยเฉพาะเร่ืองของความขัดแยง  ท้ังความคิดและการกระทําของตัวบุคคล  องคกร  
และสังคม  ฉะน้ันสถานศึกษาจะตองมุงเนนเรียนรู  เพ่ือใหเขาใจสถานการณหาทางแกไข  
โดยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับศาสนาและวฒันธรรมเปนกรณีพิเศษดวย 
 การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย  ผูสอน
ตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนใจและ
ความสามารถของผูเรียนเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง  ดังน้ันการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น
ควรใชรูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวย
ตนเอง  การเรยีนรูรวมกัน  การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรู
แบบบูรณาการ  การใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  การเรียนรูคูคุณธรรม  ท้ังน้ี
ตองพยายามนํากระบวนการจัดการ  กระบวนการอนุรกัษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  กระบวนการคิด
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  
เน้ือหาและกระบวนการตางๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งการเรียนรูในลักษณะองคกรรวม  
การบูรณาการ  เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน  ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยนํา
กระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน หรือตาง กลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการ
จัดการเรยีนการสอน  ซึ่งจัดไดหลายลักษณะ  เชน 
 1.  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว  ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูตางๆ กับหัวขอเรื่องท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง  หรือสาระที่กําหนดขึ้นมา  เชน  
เรื่องสิ่งแวดลอม  นํ้า  เปนตน  ผูสอนสามารถเชือ่มโยงสาระและกระบวนการเรียนรูของกลุม
สาระตางๆ  เชน  การอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะหตางๆ  ทําใหผูเรียนได
ใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความจริง  จากหัวขอเรื่องท่ีกําหนด 
 2.  การบูรณาการแบบคูขนาน  มีผูสอนต้ังแตสองคนขึน้ไปรวมกันจัดการเรียนการสอน  
โดยอาจยึดหัวขอเก่ียวกับเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  แลวบูรณาการเช่ือมโยงแบบคูขนาน  เชน  ผูสอน
คนหนึ่งสอนวิทยาศาสตรเรื่องเงา  ผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตรเรื่องการวัดระยะทาง
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 3.  การบูรณาการแบบสหวิทยา  การบูรณาการในลักษณะน้ีนําเนื้อหาจากหลายกลุม
สาระมาเช่ือมโยงเพ่ือจัดการเรียนรู  ซึ่งโดยท่ัวไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตาม
รายวิชา หรือกลุมวิชา  แตในบางเรื่องผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกัน  ในเรื่องเดียวกัน  
เชน  เรื่องวันสิ่งแวดลอมของชาติ  ผูสอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษา  
คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  และ
ครูผูสอนสขุศึกษาอาจจัดใหทํากิจกรรมเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  เปนตน 
 4.  การบูรณาการแบบโครงการ  ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
เปนโครงการ  โดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้นโดยใชเวลาการเรียน
ตอเนื่องกันไดหลายชั่วโมง  ดวยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตาง  ๆท่ีครูผูสอนเคยแยกกันน้ัน
มารวมเปนเรื่องเดียวกัน  มีเปาหมายเดียวกัน  ในลักษณะของการสอนเปนทีม  เรียนเปนทีม  
ในกรณีท่ีตองการเนนทักษะบางเร่ืองเปนพิเศษ  ครูผูสอนสามารถแยกกันสอนได  เชน  กิจกรรม
เขาคายดนตรี  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเขาคายศิลปะ  เปนตน 
 
แนวการจัดการเรียนรูในแตละชวงช้ันมีดังนี้ 
 ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  การจัดการเรียนรูตองสนองตอบตอความสนใจ
ของผูเรียน  โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู  ท้ังน้ีในแตละคาบ 
เวลาเรียนน้ัน  ไมควรใชเวลานานเกินความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาตองจัดการเรียนรู
ใหครบทุกกลุมสาระ  ในลกัษณะบูรณาการท่ีมีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก  เนนการ
เรียนรูตามสภาพจริง  มีความสนุกสนาน  ไดปฏิบัติจริง  เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย  ทักษะ
พ้ืนฐานการติดตอสื่อสารในการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  และพัฒนาลักษณะนิสัยและ
สุนทรียภาพ 

ชวงช้ันที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงชั้นท่ี 1 
แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ  มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม  
การสอนแบบบูรณาการ  โครงงาน  การใชหัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือมุงให
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 ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีหลักการ
ทฤษฎีท่ียาก  ซับซอน  อาจจัดแยกเฉพาะ  และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้น  
เพ่ือมุงใหผูเรยีนเกิดความคิด  ความเขาใจ  และรูจักตนเอง  ในดานความสามารถ  ความถนัด  
เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม 
 ชวงช้ันที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  การจัดการเรียนรูเริ่มเนนเขาสูเฉพาะทางมากขึ้น  
มุงเนนความสามารถ  ความคิดระดับสูง  และความตองการของผูเรียน  ท้ังในดานอาชีพ  
การศึกษาเฉพาะทาง  ตลอดจนการศึกษาตอ 
 
สื่อการเรียนรู 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  และใชเวลาอยางสรางสรรค  
รวมท้ังมีความยืดหยุน  สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  และเรียนรูไดจากการสื่อการเรยีนรูและแหลง
การเรียนรูทุกประเภท  รวมท้ังจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมีอยูในทองถิ่น  ชุมชนและ
แหลงอื่นๆ  เนนสื่อท่ีผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  ผูเรยีน  ผูสอน
สามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึน้เองหรือนําสื่อตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัว  และในระบบ
สารสนเทศมาใชในการเรยีนรู  โดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชสื่อ  และแหลงหาความรู  
โดยเฉพาะหนังสือเรียน  ควรมีเน้ือหาสาระครอบคลุมตลอดชวงชั้น  สื่อสิ่งพิมพควรจัดใหมี
อยางเพียงพอ  ท้ังน้ีควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยสื่อ หรือหองสมุดของสถานศึกษา 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรูท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรูควรมีความหลากหลาย  ท้ังสื่อ
ธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อเทคโนโลยี  และสื่ออื่นๆ  ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไป
อยางมีคุณคา  นาสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งกระตุนให
ผูเรียนรูจักวิธกีารแสวงหาความรู  เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง  ลกึซึ้งและตอเน่ืองตลอดเวลา  
เพ่ือใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
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1.  จัดทําและจัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใหเปนสื่อการเรยีนรู 
2.  ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู  ใหสอดคลองกับกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน 
3.  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู  สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรยีน  และสําหรับ

เสริมความรูของผูสอน 
4.  ศึกษาวิธีการเลือก  และการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม

หลากหลาย  และสอดคลองกับวิธีการเรียนรู  ธรรมชาติของสาระการเรียนรู  และความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

5.  ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานส่ือการเรียนรูท่ีจัดทําขึ้นเอง  
และท่ีเลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู  โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูท่ีใชอยู
น้ันอยางสมํ่าเสมอ 
 6.  จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยสื่อการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู 
 7.  จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพ่ือเชื่อมโยง  และแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา  ทองถิ่น  ชุมชน  และสังคมอื่น 
 8.  จัดใหมีการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับสื่อ  และการใช
สื่อการเรียนรูเปนระยะๆ 
 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1.1  สาระหลกั 
          1.  กิจกรรมแนะแนว 
          2.  กิจกรรมนักเรียน 
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 1.2  มาตรฐานการพัฒนาผูเรียน 
          1.  มีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในการเสริมสราง
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  และการเรียนรูในเชิงพหุปญญา 
          2.  สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีในตนเองและอยูรวมกับผูอื่นอยางเปนสุข 
          3.  เปนผูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดํารงชีวิต  มีระเบียบวินัย  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  รูจักชวยเหลือผูอื่น  และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
          4.  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และเลื่อมใสใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 
สาระที่ 1 
 กิจกรรมแนะแนว 
 1.1  การแนะแนวการศึกษา  มุงใหผูเรียนพัฒนาการเรียนไดเต็มศักยภาพ  รูจักแสวงหา
ความรู  และวางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับตัวดานการเรียน  และมี
วินัยใฝรูใฝเรยีน 
 1.2  การแนะแนวอาชีพ  ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง  และโลกของงานอยางหลากหลาย  
มีเจตคติ  และนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีโอกาสไดรับประสบการณและฝกงานตามความถนัด  
ความสนใจ 
 1.3  แนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง  รักและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอืน่  มีอารมณมัน่คง  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  เขาใจสิ่งแวดลอม  และสามารถปรับตัว
ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 
 กําหนดใหนักเรียนตองพบอาจารยแนะแนว  เพ่ือปรึกษาหารือ  ปละไมนอยกวา  10  
ชั่วโมง 
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สาระที่ 2 
 กิจกรรมนักเรียน 
 2.1  ลูกเสอื-เนตรนารี 
        มาตรฐาน 2.1 : เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  
ใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ชวยสรางสรรคสังคม  ใหมคีวามเจริญกาวหนา  ความ
สงบสุขและความมั่นคงของชาติ 

        4มาตรฐานชวงชั้น 
        1.  มีความรู  ความเขาใจ  และสามารถปฏิบัติตามปฏิญาณ  กฎ  คติพจนของ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
        2.  มีทักษะการสังเกต  จดจํา  การใชมือ  เครื่องมอื  การแกไขปญหา  และ
ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 
        3.  มีความซื่อสัตย  สุจริต  มคีวามกลาหาญ  อดทน  เชือ่มั่นในตนเอง  มรีะเบียบ 
วินัย  มีความสามัคคี  เห็นอกเห็นใจผูอื่น  มีความเสียสละ  บําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 
        4.  มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  สรางสรรคงานฝมือ  สนใจและพัฒนาเรื่องของ
ธรรมชาติ 
 2.2  กิจกรรมยุวกาชาด 
        มาตรฐานชวงชั้น 
        1.  เพ่ือใหปฏิบัติตามคําปฏิญาณของยุวกาชาดได 
        2.  เพ่ือใหปฏิบัติตามหลักการกาชาดได 
        3.  เพ่ือใหมีสุขภาพสมบูรณท้ังรายกายและจิตใจ 
        4.  เพ่ือใหมีความเสียสละ  ขยันหมั่นเพียร  ซื่อสตัย  ประหยัด  อดทน  และมี
ระเบียบวินัย 
        5.  เพ่ือใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
        6.  เพ่ือใหชวยเหลือชุมชนและอยูรวมกับสังคมได 
        7.  เพ่ือใหมีความเมตตา  กรุณา  และมีไมตรีจิตตอเพ่ือนรวมโลก 
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 1.3  กิจกรรมนักเรียน 
          มาตรฐานชวงชั้น 
          1.  เพ่ือเสริมความรู  และประสบการณเพ่ิมเติมจากการเรียนวิชาตางๆ  
          2.  เพ่ือใหรูจักและเขาใจตนเอง  สามารปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได 
          3.  เพ่ือเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  ใหมีความรับผิดชอบ  มีความ
สามัคคี  มีระเบียบวินัย  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักชวยเหลือผูอื่น  และรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 
          4.  เพ่ือใหมีความจงรกัภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และ
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

 สาระการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  รายป/รายภาค  ชวงชัน้ ม. 1-3 
   1.  การกาชาด 
   2.  เคหะพยาบาล 
   3.  การบําเพ็ญประโยชน 
   4.  ระเบียบแถว 
   5.  การอนุรกัษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   6.  การผูกเง่ือนและประโยชนของเงื่อน 
   7.  การใชชวิีตกลางแจง 
   8.  การเดินทางสํารวจ 
กิจกรรมพิเศษ 
   1.  ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
   2.  วายน้ํา 
   3.  มารยาทสังคม 
   4.  พ่ีเลี้ยงเด็ก 
   5.  วางแผนครอบครัว 
   6.  ฝกบริหารจิต 
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   7.  พัฒนาบุคลิกภาพ 
   8.  ทักษะในครอบครัว 
   9.  ผจญภัย 
   10.  บุกเบิก 
   11.  การอยูคาย 
   12.  เดินทางไกล 
สาระการจัดกิจกรรมนักเรียน  รายป/รายภาค 
   1.  สนับสนุนการเรียนรูกลุมวิชา 
        เปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมความรูความเขาใจ  ดานวิชาการในรายวิชาตางๆ ท้ังใน
หองเรียน และเสริมบทเรียน เพ่ือใหเกิดประโยชนและคุณคาในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวย    
        -  คลีนิกภาษาไทย 
        -  ชุมนุมวรรณศิลป 
        -  ชุมนุมสงเสริมนักอาน 
        -  ชุมนุมวิทยาศาสตร 

ชุมนุมคณิตศาสตร         -  
        -  ชุมนุมภาษาอังกฤษ 
        -  ชุมนุมภาษาฝรั่งเศส 
        -  ชุมนุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.  สงเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  และลักษณะท่ีพึงประสงค 
        เปนกิจกรรมท่ีมุงฝกอบรมบมนิสัย  ใหเปนพลเมืองดีตามจารีตประเพณีของชาติ  มี
คุณธรรม  จรยิธรรม  รูจักชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมรับผูอื่น มีความอดทน  ทํางานรวมกันเปนทีม  
และภูมิใจในความเปนไทยอันมีชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ประกอบดวย 
       -  ลูกเสอื 
       -  เนตรนารี 
       -  ยุวกาชาด 
       -  รักษาดินแดน 
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   3.  สงเสริมการใหบริการและการประกอบอาชีพ 
        เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมประสบการณ  การใชเวลาวางใหเปนประโยชน  รูจัก
ชวยเหลือผูอืน่  และเขาใจกระบวนการประกอบอาชีพ  ในระหวางเรียน  เพ่ือนําไปเปน
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
        -  ชุมนุมประชาสัมพันธ  
        -  ชุมนุมสหกรณ 
        -  ชุมนุมพยาบาล 
        -  ชุมนุมหองสมุด 
        -  ชุมนุมคอมพิวเตอร 
        -  ชุมนุมประดิษฐดอกไม 
        -  ชุมนุมเกษตรกรรม 
        -  ชุมนุมงานไม 

ชุมนุมเคลือบโลหะดวยพลาสติก         -  
        -  ชุมนุมโสตทัศนูปกรณ 
        -  ชุมุนมมัคคุเทศก 
        -  ชุมนุมทัศนศึกษา 
   4.  สงเสริมความถนัด/ความสนใจตามความสามารถของผูเรียน 
        -  ชุมนุมดนตรีไทย  
        -  ชุมนุมดนตรีสากล 
        -  ชุมนุมเชียรลีดเดอร 
        -  ชุมนุมศิลปะการแสดง 
        -  ชุมนุมศิลปะพ้ืนบาน 
        -  ชุมนุมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
        -  ชุมนุมถายภาพ 

ชุมนุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย         -  
        -  ชุมนุมวายนํ้า 
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        -  ชุมนุมกรีฑา 
        -  ชุมุนมบาสเก็ตบอล 
        -  ชุมนุมเทเบ้ิลเทนนิส 
        -  ชุมนุมฟุตบอล  
        -  ชุมนุมกระบ่ีกระบอง 
        -  ชุมนุมมวยสากล 
        -  ชุมนุมสมุนไพร 
        -  ชุมนุมปกผาครอสติส 
 
สรุปกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีจัดอยางเปนกระบวนการ  ดวยรูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลาย  ในการพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณและสังคม  มุงเสริม
เจตคติ  คุณคาชีวิต  ปลูกฝงคุณธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  สงเสริมใหผูเรียนรูจักและ
เขาใจตนเอง  สรางจิตสาํนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชน
ตอสังคม  ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 -  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบงเปน 2 ลักษณะคือ 
 1.  กิจกรรมแนะแนว  สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน  ใหเหมาะสม
ตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสราง
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรยีนรู  ในเชิงพหุปญญาและการสรางสัมพันธภาพท่ีดี 
 2.  กิจกรรมนักเรียน  ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง  ต้ังแตศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม  
เพ่ือใหผูเรียนไดชวยกันคิด  ชวยกันทํา  ชวยกันแกปญหา  สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยาง
เต็มท่ี  รวมท้ังปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  รูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง   
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วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1.  เพ่ือผูเรียนใชกระบวนการกลุม  ฝกทักษะ  การวิเคราะห  วางแผน  เพ่ือสงเสรมิ
ดานวิชาการและวิชาชีพ 
 2.  ผูเรียนไดคนพบความสนใจ  ความถนัด  และไดใชกระบวนการกลุมพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
 3.  ผูเรียนไดรับการฝกทักษะการใหบริการตาง  ๆท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
 4.  ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  คานิยม  ในการดําเนินชีวิต 
 5.  ไดรับการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคมและเสริมสราง
คุณธรรม  จรยิธรรม 
 

กิจกรรมนักเรียน 
 เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร  ต้ังแตการศึกษา  วิเคราะห  
วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม 
 9ตัวอยางแนวทางการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนักเรียน  โรงเรียนจัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมโครงงาน  โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกคิด  ทํากิจกรรมโครงงานตามความถนัด  และความตองการของผูเรียน 
 1.  กิจกรรมเพ่ิมพูนวิชาการ  สงเสริมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม  โดยจัดทําเปนโครงงาน
ท่ีสงเสริมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม โดยการจัดในตารางเวลาปกติ สัปดาหละ 1  คาบ  ดังน้ี 
        -  ภาษาไทย 
        -  คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร         -  
        -  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        -  สขุศึกษาและพลศึกษา 
        -  ศิลปะ 
        -  การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
        -  ภาษาตางประเทศ 
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 2.  กิจกรรมพัฒนาสังคม  เพ่ือทําประโยชนตอสังคม  โดยการจัดเปนกิจกรรมกลุมและ
จัดในตารางเวลาเรียนปกติ  สัปดาหละ 1 คาบ  ไดแก  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
 3.  กิจกรรมบริการงานโรงเรียน  ท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  โดยการ
กําหนดเวลาใหจัดกิจกรรมในแตละชวงตางๆ  ไดแก  งานสวดมนตเชา-เย็น  งานทําความ
สะอาดโรงอาหารและสนาม  กิจกรรมเสริมความรูหนาเสาธง  และงานอื่นๆ 
 

หลักเกณฑการประเมินกจิกรรม 
 1.  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนท้ังหมด  และมี
หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรม 
 2.  ผูเรียนจะตองผานจุดประสงคท่ีสําคัญของแตละกิจกรรม  ไมนอยกวารอยละ  
80  ของจุดประสงคท้ังหมด 
 3.  ถาผูเรียนไมผานเวลาการเขารวมกิจกรรมหรือไมผานจุดประสงคของกิจกรรม  
ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมเติมตามท่ีครูปรึกษากิจกรรมมอบหมาย  หรือใหความเห็นชอบ
ตามท่ีผูเรียนเสนอ 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน  จะตองเปนการประเมินกิจกรรมประจําภาคเรียน
มีวิธีการ  คือ 
 1.  ผูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  อาจจะคอยประเมินผลการปฏิบัติของผูเรียนแตละคน
ตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวในแตละกิจกรรม  โดยดูจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการลงมือ
ดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนด  และดูผลสุดทายวา  เมื่อเด็กทํากิจกรรมน้ันแลวไดผลงานออกมามี
คุณภาพมากนอยเพียงใด  ซึ่งตองอาศัยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  ดูท้ังความประพฤติ  
การมีสวนรวม  ดูท้ังการประยุกตใชความรูท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนั้นๆ  รวมถึงผลงานสุดทายท่ี
เด็กไดวาเปนคุณภาพอยางไร  อาจจะทําเปนรูป Rubric เขียนเปนเกณฑคุณภาพออกมา 
 2.  ผูท่ีรับผิดชอบกิจกรรมจะตองคอยตรวจสอบในเร่ืองการใชเวลาเขารวมกิจกรรม
ของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดหรือไม  เพราะในเรื่องเกณฑการเขารวม
กิจกรรมของเด็กน้ีเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบ  และเด็กไดใชเวลาตามที่หลักสูตรได
กําหนดไว  ใหเปนประโยชนตามความสนใจ  ตามความถนัด 
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 3.  เมื่อผูเรยีนไดเรียนรูในระยะหน่ึงแลว  ผูรับผิดชอบในหลักสูตรกจิกรรมตองจัดให
มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมผูเรียน  เพ่ือสรุปความกาวหนาในสภาพของการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียนในแตละระยะ  เพราะถาหากไมประเมินผลเปนระยะ  ๆจะมองไมเห็นเลยวาเด็กแตละคน
มีความถนัด  ความสนใจ  และแสดงความกาวหนาของตนเองมากนอยเพียงใด  ถาหากมีเด็ก
บางคนไมมีสวนรวม ไมรับผิดชอบหรือผลงานไมกาวหนา  เราจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไข  
หรือสงเสริมกระตุนใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมใหถูกตองตามท่ีกําหนด  หรือปรับปรุงผลงานใหมี
คุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดตอไป  ในสวนน้ีเมื่อเสร็จแลวใหรายงานผลการประเมินใหผูปกครอง
ทราบทุกกิจกรรม  โดยทําการประเมินตามจุดประสงคท่ีสําคัญของกิจกรรมแตละกิจกรรมท่ี
เด็กเขารวม  และนําผลการประเมินน้ันไปรวมกับการประเมินการรวมกิจกรรมในชวงปลาย
ภาคอีกครั้งหน่ึง  เพ่ือตัดสินผลการรวมกิจกรรมเม่ือสิ้นสุดการศึกษา  ท้ังน้ีใหทําทุกภาคเรียน  
และสรุปในชวงปลายปตลอดอยางตอเน่ือง  เพ่ือดูความกาวหนา 
 จากวิธีการท้ัง 3 ขอท่ีกลาวมาน้ี  เปนวิธีการประเมินกิจกรรมผูเรียนประจําภาคเรียน
และสะสมผลไว  ในขั้นตอไปจะเปนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพ่ือตัดสินผานชวง
ชั้น  คือเมื่อผูเรียนเรียน 3 ป  หรือ 6 ภาคเรียนแลวจะตองมีการประเมินเพ่ือสรปุผลการผาน
กิจกรรมตลอดชวงชั้นของผูเรียนแตละคน  เปนการนําผลไปพิจารณาตัดสินวา  สมควรให
เด็กผานชวงชั้นน้ันๆ หรือไม   ในขั้นน้ีขอแนะนําใหปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  กาํหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนเปนรายบุคคล  ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2.  ผูรับผิดชอบกลุมเด็กหรือเด็กแตละคนน้ัน  เปนคนท่ีสรุปและประเมินผลการรวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
 3.  นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการของโรงเรียน
ใหความเห็นชอบ  จากน้ันจึงดําเนินการเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติใหเด็กแตละ
คนจบชวงชั้นหรือเลื่อนผานชวงชั้นตอไป 
 ในสวนของกิจกรรมจึงตองประเมินเปน 2 ระยะ  คอื  ประเมินเปนรายภาคสะสมผลไว  
และนํามาประเมินอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดชวงชั้นท่ีจะตองทําอยางเปนระบบและมีขอมูล  หากนักเรียน
จะเก็บหลักฐานผลงานดีเดนไวประกอบดวยก็จะเปนการดีในแงท่ีมีผลงานตัวอยาง 
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 การประเมินกิจกรรมผูเรียนน้ันใหใช 
 -   ผ.  หมายถงึ  ผานเกณฑมาตรฐาน 
 -  ม.ผ.  หมายถึง  ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
 
 ตัวอยาง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1.  กิจกรรมแนะแนว 
      เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิ
ภาวะทางอารมณ  โรงเรียนไดกําหนดขอบขายการจัดการแนะแนวท่ีสําคัญเนน 3 ด าน  คือ 
      1)  การแนะแนวการศึกษา 
      2)  การแนะแนวอาชีพ 
      3)  การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
 2.  การจัดบริการทางการแนะแนว  ประกอบดวยการจัดบริการหลักสําคัญ 2 ประการ 
      ประการท่ี 1  การบริการทางการแนะแนว   5  บริการ  คือ 
      1.  บริการศึกษารวบรวมขอมูลนักเรยีน 
      2.  บริการงานสนเทศ 
      3.  บริการใหคําปรึกษา 
      4.  บริการ  ปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ 
      5.  งานติดตามและประเมินผล 

ประการท่ี 2  คือ  การจัดนิทรรศการเก่ียวกับการศึกษาและอาชพี       
 3.  กิจกรรมนักเรียน  
      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนกําหนดใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยาง
ครบวงจร  ต้ังแตศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  
โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม  เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมัครใจของผูเรียน  มุงพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ิมเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนชวยกันคิด  
ชวยกันทํา  ชวยกันแกปญหา  สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มท่ี  รวมถึงกิจกรรมท่ีมุง
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      3.1  กิจกรรมพัฒนาความถนัด  ความสนใจ  ตามความตองการของผูเรียน  เปน
กิจกรรมท่ีมุงเนนการเติมเต็มความรู  ความชาํนาญ  และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น  เพ่ือการคนพบความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ  
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม  และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม 
      3.2  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝง
ระเบียบ  วินัย  กฎเกณฑ  เพ่ือการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ นําไปสูพ้ืนฐานการทํา
ประโยชนใหแกสังคม  และวิถีชีวิตระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ซึ่งกระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ  ยุวกาชาด  
สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน  และกรมการรักษาดินแดน  ในทางปฏิบัติโรงเรียนปริยัติรังสรรค
จัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองคความรูตางๆ ท่ีเก้ือกูล  สงเสริมการเรียนรูตามกลุม
สาระการเรียนรู  ใหมีความกวางขวางลึกซึ้งย่ิงขึ้น  อกีท้ังใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพ
ท่ีมีในตนอยางเต็มท่ีเลือกตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  เหมาะสมกับตนเอง  สามารถวางแผน
ชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ  เนนการเสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรม  
และจริยธรรม  รูจักสรางสัมพันธภาพท่ีดี  เพ่ือปรับตัวเขากับบุคคลและสถานการณตางๆ ได
อยางดีและมีความสุข 
   นอกจากน้ีกิจกรรมนักเรียนยังประกอบไปดวยกิจกรรมอื่นๆ อีก  6  กิจกรรม
ดังตอไปนี้ 
 1.  กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรม  และจริยธรรม 
 2.  กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน 
 3.  กิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการทํางาน 
 4.  กิจกรรมสรางเสริมนิสัยการทําประโยชนเพ่ือสังคม 
 5.  กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ 
 6.  กิจกรรมมุงจัดฝกอบรมบมนิสัย 
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