
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



รายวิชาที่เปิดสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
  
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ก 11901 กิจกรรมแนะแนว      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 11902 ลูกเสือ      จำนวน 30 ชั่วโมง 
ก 11903 ชุมนุม      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 11904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 12901 กิจกรรมแนะแนว      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 12902 ลูกเสือ      จำนวน 30 ชั่วโมง 
ก 12903 ชุมนุม      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 12904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 13901 กิจกรรมแนะแนว      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 13902 ลูกเสือ      จำนวน 30 ชั่วโมง 
ก 13903 ชุมนุม      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 13904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 14901 กิจกรรมแนะแนว      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 14902 ลูกเสือ      จำนวน 30 ชั่วโมง 
ก 14903 ชุมนุม      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 14904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 15901 กิจกรรมแนะแนว      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 15902 ลูกเสือ      จำนวน 30 ชั่วโมง 
ก 15903 ชุมนุม      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 15904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 16901 กิจกรรมแนะแนว      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 16902 ลูกเสือ      จำนวน 30 ชั่วโมง 
ก 16903 ชุมนุม      จำนวน 40 ชั่วโมง 
ก 16904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    จำนวน 10 ชั่วโมง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ก 21901 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 21902 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 21903 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 21904 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 21905 ลูกเสือ เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 21906 ลูกเสือ เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 21907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 10 ชั่วโมง 



 
ก 21907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 22909 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 22910 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 22911 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 22912 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 22913 ลูกเสือ เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 22914 ลูกเสือ เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 22915 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 22916 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 23917 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 23918 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 23919 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 23920 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 23921 ลูกเสือ เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 23922 ลูกเสือ เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 15 ชั่วโมง 
ก 23923 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 23924 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 31901 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 31902 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 31903 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 1)     จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 31904 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 31905 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 31906 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2)     จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 31907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 31908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 32907 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 32908 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 32909 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 1)     จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 32910 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 32911 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 32912 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2)     จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 32913 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 32914 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 33913 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)      จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 33914 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 33915 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 1)     จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 33916 ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)      จำนวน 20 ชั่วโมง 



 
ก 33917 กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 20 ชั่วโมง 
ก 33918 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2)     จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 33919 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
ก 33920 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)   จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น  เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามความถนัด ความสนใจ  ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม  สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเองได้   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 
๓  ลักษณะ ได้แก่   
 ๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนว ให้
สอดคล้องครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคม  กิจกรรมสำคัญในการพัฒนาได้แก่ กิจกรรมการรู้จัก  
เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น กิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต  กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นต้น 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร เป็น
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จัก
แก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์  พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เป็นต้น 
  ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที ่ส ่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นให้ผู ้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง  ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมสำคัญใน
การพัฒนา ได้แก่ ชุมนุมหรือชมรมต่างๆ ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม เป็นต้น 
 
  



 
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีละ ๑๒๐  ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  จำนวน ๓๖๐  ชั่วโมง  เป็นเวลา
สำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนดังนี้  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     รวม  ๓ ปี  จำนวน  ๔๕  ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ ๑๕  ชั่วโมง) 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖     รวม  ๓ ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ ๒๐  ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  สามารถนำไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้รับรองผล
การเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งสำหรับการเลื่อนชั้น
และการจบระดับการศึกษา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีรายละเอียดดัง
แผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพ แสดงข้ันตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเมิ

น 

แนะแนว ลกูเสือฯ ผูบ้  ำเพ็ญฯ 

ชมุนมุ/ชมรม 

ไม่ผ่ำน 

ซ่อมเสรมิ 

ส่งผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

กิจกรรมเพื่อสงัคมฯ 

เกณฑก์ำรประเมิน ๑. เวลำกำรเขำ้รว่มกิจกรรม ๒. กำรปฏิบตัิกิจกรรม ๓. ผลงำน / ชิน้งำน 

ตำมเกณฑ ์ ไม่ตำมเกณฑ ์

ผ่ำน 



แนวดำเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             สถานศึกษาควรมีการดำเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน  
       ๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง 
 ๑ .๒ ตรวจสอบเวลาเข ้าร ่วมกิจกรรมของผู ้ เร ียนว ่า  เป ็นไปตามเกณฑ์ท ี ่สถานศึกษา          
กำหนดไว้หรือไม ่
 ๑.๓ ในกรณีที่ กิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อสิ้นภาคเรียนแรก ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน เพื่อสรุปความก้าวหน้า  ปรับปรุงแก้ไข และรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบ (โดยนำผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรียนที่สอง   เพื่อตัดสินผลการ
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเมื่อจบปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเมื่อสิ้นภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา)   
 ๑.๔ ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด  เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผล
การเรียน     
 ๑.๕  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การปฏบิัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้สอน
ต้องดำเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 

       ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา 
             การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็นรายปี / รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวล
ผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดำเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๒.๑ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  (เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนั้น  ผู้เรียนจะต้องผ่าน
กิจกรรม  ๓  กิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
  ๑)  กิจกรรมแนะแนว    
  ๒)  กิจกรรมนักเรียน ซึ่งได้แก่  (๑) กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   ยุวกาชาด        
 ผู้บำเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร   (๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    
  ๓)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์    
 ๒.๓ นำเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 ๒.๔ เสนอผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
จบแต่ละระดับการศึกษา  
 
 



       ๓.  ข้อเสนอแนะ  
             การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
 ๓ .๑  เวลาการเข ้าร ่วมกิจกรรมของผ ู ้ เรี ยนตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษากำหนด  สถานศึกษาควร
กำหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
 ๓.๒  ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  โดย
อาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 
 ๓.๔ ผู้เรียนทุกคนต้องมีผลการประเมินระดับผ่าน ทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนจึงจะได้ผลการประเมินเป็นผ่าน (ผ)   เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
 ๓.๕ กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม (มผ)  ให้เป็นหน้าที่ของครู หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่
จะต้องซ่อมเสริม โดยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม   เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผล              การเรียน  ยกเว้น
มีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียน               อย่างเหมาะสม
เป็นรายกรณีไป   
 ๓.๖  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอ    หรือไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกในกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ เช่นกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น  ซึ่งสถานศึกษา
สามารถดำเนินการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกร รม
พัฒนาผู้เรียนได้ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด โดย
กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
 ๑.  กำหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน     
กำหนด ไว้ ๒ ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน 
 ๒.  กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกำหนด
เกณฑ์การผ่านการประเมิน  ดังนี้ 
   ๒.๑  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  
   ผ่าน     หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์และปฏิบัติ 
              กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ หรือไม่ผ่านการปฏิบัติ 
              กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
   ๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาค/ปี  
   ผ่าน     หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสำคัญทั้ง  
               ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม  
              เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสำคัญ 
              กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม 

            แนะแนว   กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
               สาธารณประโยชน์ 



 
 ๒.๓  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 
 ผ่าน      หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับ  
              การศึกษนั้น 
 ไม่ผ่าน   หมายถึง   ผู้เรียนมผีลการประเมินระดับ “ ไม่ผ่าน ” บางชั้นปีในระดับ 
     การศึกษานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


