
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*ขจิต  ฝอยทอง *   กาญดา  ทองอินทร **

บทนํ า
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ( 2542:13-15 )  หมวด 4 แนวทางจัดการ

ศกึษา  มาตรา 22 กลาววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสํ าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถาน
ศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดํ าเนินการดังน้ี

1.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํ านึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล

2.ฝกทกัษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

3.จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทํ าได  คิดเปน  ทํ าเปน 
รักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง

4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝง
คณุธรรม  คานิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา

5.สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อการเรียนและอํ านวย
ความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู  ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วทิยาการประเภทตางๆ

6.จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปก
ครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกํ าหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 สาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซ่ึง
กจิกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุง
เนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนผูเรียนเขารวม
และปฎิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนกิจกรรมที่เลือกเองตามความสนใจอยาง
แทจริง

1. ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรข้ันพื้นฐานสามารถแบงไดเปน 2 
ลกัษณะดังน้ี

1. กจิกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมกับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*หมวดภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อํ าเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
**ครูศูนยการเรียนชุมชนตํ าบลหนองฝาย อํ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี



ความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศกัยภาพของตน เสริมสรางทักษะ
ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ  ครูผูสอนทุกคนตองทํ าหนาที่แนะแนวใหคํ าปรึกษาดานชีวิต การ
ศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํ า
2.  กจิกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร  ตั่งแตศึกษา

วิเคราะห  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํ างาน โดยเนนการทํ างานรวมกันเปน
กลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบํ าเพ็ญประโยชนเปนตน  กิจกรรมพัฒนาผู
เรียนสามารถแบงตามลักษณะของกิจกรรมไดดังน้ี
2.1 กิจกรรมพัฒนาความถนัด ( Aptitude )  ความสนใจ ( Interest ) ตามความตองการของ

          ผูเรียน ( Need ) เปนกิจกรรมที่เพ่ิมเติมความรู ความชํ านาญและประสบการณของผู
          เรียน ( Experience ) อยางกวางขวาง เชน หมอภาษา  งานประดิษฐ ประชาสัมพันธ

งานเกษตร  เปนตน
     2.2 กจิกรรมที่ปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑ การทํ าประโยชนใหแกสังคมและวิถีชีวิตใน
          ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เชนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ยุวกาชาด ผูบํ าเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน เปนตน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
น้ันตองจัดกิจกรรมใหมีการบูรณาการกับองคความรูตางๆที่เกื้อกูล สงเสริมการเรียนรู
ตามสาระการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพตนเองอยางเต็มที่

2. ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหมายถึงกิจกรรมที่จัดอยางมีรูปแบบดวยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือใหผู

เรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  เพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณและสังคม และสามรถดํ ารงชีวิตไดอยางมีความสุข

3. เปาหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีเปาหมายดังน้ี
3.1 ผูเรียนไดรับประสบการณหลากหลาย เกิดความรู ( knowledge ) ความรูชํ านาญทั้ง
     วิชาการ ( Academic ) และวิชาชีพ ( Professional )
3.2 ผูเรียนคนพบความสนใจ ( Interest )และความถนัดของตนเอง ( aptitude )เห็นชองการใน
     การสรางงานอาชีพในอนาคต
3.3 ผูเรียนเห็นคุณคาของความรู สามารถนํ าเอาประสบการณ ( Experience ) เพ่ือการพัฒนาตน
      เองและการประกอบอาชีพ
3.4 ผูเรียนพัฒนาบุคลิก เจตคติ คานิยมในการดํ าเนินชีวิต เสริมสรางศีลธรรมและจริยธรรม
3.5 ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทํ าประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ



4. หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
4.1 ก ําหนดวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
4.2 จัดใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ( Interest )ความถนัด ( aptitude )
     และความสามารถของผูเรียน ( ability )
4.3 บรูณาการเขากับชีวิตจริงใหผูเรียนเห็นความสํ าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
     ( long - life  education )
4.4 ใชกระบวนการกลุมในการจัดการเรียนรู  ฝกใหคิดวิเคราะห สรางสรรคจินตนาการที่เปน
     ประโยชนสัมพันธกับชีวิตจริงในแตละชวงวัย
4.5 จํ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม
4.6 มีการกดํ าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน( Vision ) และ
     เปาหมาย ( Goal ) ของสถานศึกษา
4.7 ผูเรียนเปนผูดํ าเนินการ ครูเปนเพียงที่ปรึกษา
4.8 เปดโอกาสให ครู ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
4.9 มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับกิจกรรมอยาง
     เปนระบบและตอเน่ือง

5. แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5.1 จัดกิจกรรมใหสงเสริมเกื้อกูลการเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม เชน โครงงานรักษวัฒน
      ธรรมไทย
5.2 จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ( Interest )      ความถนัดตามธรรมชาติของผูเรียนและชุมชน
     เชนชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรีไทยเปนตน
5.3 จัดกิจกรรมใหปลูกฝงและสรางจิตสํ านึกในการทํ าประโยชนตอสังคม เชนกิจกรรมลูกเสือ
     เนตรนารี รักษาดินแดน เพ่ือนเตือนเพ่ือน เปนตน
5.4 จัดกิจกรรมใหบริการดานตางๆ ฝกการทํ างานที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวมเชน
     บริการหองสมุด สหกรณ พยาบาล เปนตน

6. การดํ าเนินการจัดกิจกรรมผูเรียนดํ าเนินการไดดังน้ี
6.1 ประชุมชี้แจงครู ผูปกครอง  ผูเรียน เพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
6.2 พิจารณาวิสัยทัศน ( Vision ) ของสถานศึกษา
6.3 สํ ารวจขอมูล ความพรอมของสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น สภาพปญหาและความตองการ
     ของผูเรียน
6.4 วางแผนรวมกันจัดทํ าแผนงาน/โครงการ ( ดูตัวอยางตารางโครงการ )



6.5 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กํ าหนด ( ดูตัวอยางตารางแผนการดํ าเนินงาน)
6.6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.7 สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

7. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมผูเรียน
7.1 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมโดยประเมิน
     กิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลาย
7.2 การประเมินกิจกรรมตองคํ านึงถึง ( ดูตัวอยางสรุปการประเมิน )

- เวลาในการรวมกิจกรรมเปนไปตามที่สถานศึกษากํ าหนด
- การมีสวนรวมในกิจกรรม
- การบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม

8. ผูที่เก่ียวของกับการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
8.1 ครูที่ปรึกษากิจกรรมตองดํ าเนินการดังน้ี

- ดูแลใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค
- รายงานเวลาและพฤติกรรรมการเขารวมกิจกรรม
- ศกึษา ติดตาม ผูเรียน กรณีที่ไมเขารวมกิจกรรม
- บนัทกึเปนหลักฐาน  การติดตาม และประเมินผลผูเรียน

8.2 ผูเรียนตองปฏิบัติดังน้ี
- ปฏบิตักิิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค
- มีหลักฐาน/ ผลการเขารวมกิจกรรม
- ถาไมเกิดลักษณะที่พึงประสงคใหปฏิบัติเพ่ิมเติม
- ประเมินตนเองและประเมินเพ่ือนรวมกิจกรรม

8.3 ผูปกครองนักเรียนตองปฏิบัติดังน้ี
- รวมมือในการติดตามพัฒนาการของผูเรียน
- บนัทึกความเห็นสรุปพัฒนาการนักเรียน

สรุป กจิกรรมพัฒนาผูเรียนสถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนอยางหลากหลายเหมาะสมกับความรู
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน    สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูทั้ง 
8 กลุมสาระ   ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  ครูที่ปรึกษาควรดูแล ศึกษา ติดตามผูเรียนกรณีที่ไม
เขารวมกิจกรรม มีการประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรม มีการบันทึกเปนหลักฐานและ
ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง
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