
 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

254 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

  

  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต   จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนดว้ยกิจกรรม 
3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1. กิจกรรมแนะแนว     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง   รู้จกัส่ิงแวดลอ้ม   
สามารถคิดวิเคราะห์  ตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ  
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม   นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน  ทั้ งยงัเป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียนดว้ย 
  2. กิจกรรมนักเรียน      เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาระเบียบวินัย   ความเป็นผูน้ า   ความ
รับผิดชอบ  การท างานร่วมกนั   การรู้จกัแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปัน  
เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์  อยา่งสอดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน   ให้ปฏิบติั
ดว้ยตนเองทุกขั้นตอน    ได้แก่  การศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการ
ท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียนและบริบทของ
สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน        

กิจกรรมนกัเรียนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ประกอบดว้ย   
2.1  กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี    ยวุกาชาด     
2.2  กิจกรรมชุมนุม 
2.3  นกัศึกษาวชิาทหาร 

  โดยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ตอ้งร่วมกิจกรรมขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2    ส่วนนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   จดัใหเ้ลือกกิจกรรมขอ้ 2.2  หรือ  2.3  อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  3. กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพญ็ตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน และทอ้งถ่ิน  ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม   และการมีจิตสาธารณะ  
 

หลกัการ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    มีหลกัการส าคญั  ดงัน้ี 

1. มีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้นและเต็มศกัยภาพตามความสนใจ ความถนดั            

ความตอ้งการ   อยา่งเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะ 
3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝัง  ส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่างๆ        

ท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ   ประเพณี   และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. เป็นกิจกรรมท่ียดึหลกัการมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสใหพ้อ่ แม่ ครู ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน  
    ปราชญช์าวบา้น   และหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  
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เป้าหมาย  
  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะส าคญั  5  ประการ   คือ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการในการใชท้กัษะชีวติ 
5. ความสามารถในการในการใชเ้ทคโนโลยี 
 

และมุ่งใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8 ประการ ไดแ้ก่     
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสัตย ์สุจริต 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ  
 

ขอบข่ายกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

  โรงเรียนสตรีภูเก็ตจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหห้ลากหลายตามแนวหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  1. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
  2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ   ความถนดั   และความตอ้งการของผูเ้รียน ตาม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เนน้ให้เห็นคุณค่าของวชิาความรู้  อาชีพ  และการด าเนินชีวติท่ีดีงาม    
  3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่าง ๆ 
  4. เป็นกิจกรรมท่ีฝึกทกัษะการท างานและการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ   
ตนเองและส่วนรวม 
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โครงสร้างกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 
กจิกรรม 

เวลา ( ช่ัวโมง ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2. กจิกรรมนักเรียน 
    -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
    -  ยวุกาชาด 
    -  นกัศึกษาวชิาทหาร 

40 40 40  
กิจกรรมอ่ืน ๆ  

120   

      ชุมนุม/ชมรม 40 40 40 40 40 40 
3. กจิกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(45)    
ใชเ้วลาในกิจกรรมต่าง ๆ และใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม 

(60) 
ใชเ้วลาในกิจกรรมต่าง ๆ และ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

ความเหมาะสม 
รวม 120 120 120 120 120 120 

360 360 
 

โดยบริหารให้นักเรียนได้รับการพฒันาและฝึกปฏิบัติ   ทั้ง 3 กจิกรรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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การประเมินผลกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

  การประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามเกณฑข์องหลกัสูตรโรงเรียน  ดงัน้ี 

หลกัการ 
 

  เป็นการประเมินการปฏิบติักิจกรรม   หรือผลงาน   หรือช้ินงาน   หรือคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน  เป็นระยะ ๆ  อยา่งต่อเน่ือง ดงัแผนภาพ 
 

แผนภาพ แนวทางการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
  1. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
  2. ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเป็น  2   ระดบั   คือ   ผ่าน  และ  ไม่ผ่าน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
1. ประเมินรายกจิกรรม   โดยประเมินผลรายภาคเรียน 

ผ่าน   หมายถึง  ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ  ใชเ้วลาร่วมกิจกรรมนั้น ๆ อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
ของเวลาทั้งหมด / ภาคเรียน  และท ากิจกรรม / มีช้ินงาน / มีผลงาน / มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีส าคญั
ครบถว้น 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

กจิกรรมแนะแนว 
 

 กจิกรรมนักเรียน กจิกรรมเพือ่สังคม 

และสาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์ 

ซ่อมเสริม 

ประเมิน ไม่ผา่น     ผา่น 

   ส่งผลการประเมิน 

ตามเกณฑ ์  ไม่ตามเกณฑ ์
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ไม่ผ่าน   หมายถึง  ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ  ใชเ้วลาร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  และท า

กิจกรรม / มีช้ินงาน  / มีผลงาน / มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ส าคญัไม่ครบถว้น 
 

2. ประเมินเพือ่จบระดับการศึกษา 
ผ่าน       หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  ผ่าน ทุกภาคเรียน ในระดบัการศึกษานั้น ๆ 
ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  ผ่าน บางภาคเรียนในระดบัการศึกษานั้น ๆ 

 


