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The purposes of this research was to know 1) Administration of learners’
development activities in Watthaphut School under Nakhonpathom Primary
Education Service Area Office 2. 2) Guidelines administration of learners’
development activities in Watthaphut School under Nakhonpathom Primary
Education Service Area Office 2. The research instrument was a questionnaire about
administration of learners’ development activities according to basic education core
curriculum B.E. 2551 (revised version B.E.2560). Statistic in this research used
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis.
Result of research were
1. Administration of learners’ development activities in Watthaphut
School under Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 2 in overall was
at the high level. which can sort the arithmetic mean values in descending order as
follows: Assessment formulation and evaluation criteria, a collaborative plan of
teachers, learner, and accomplices. Study of vision, mission, objective, desirable
characteristic, and structure of curriculum. Survey data on preparation of school,
community, and locality, problem and need of learners. And the process of
clarification meeting.
2. The guideline of administration of learners’ development activities in
Watthaphut School under Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 2
were the administrator should have planned for meeting. Meanwhile, he had to
define policies and guidelines of performance altogether to be in line with the
curriculum that it involved with the context and learners. Moreover, he had to
encourage teachers to get the knowledge, understanding and skills about learners’

ช
development activities by creating network, exchanging the knowledge, giving
suggestions, supported teachers’ work. There were the surveys about aptness and
need of teacher, student, and community by making an instrument of survey for
taking data to design activities and guidelines of learners’ development activities
altogether to be in line with the context and need of teacher, student, parent and
community.
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บทที่ 1
บทนา
การที่สังคมและประเทศชาติจะความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทันยุคทันสมัย ทัดเทียมนานา
อารยประเทศได้นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยสาคัญหลายๆ ปัจจัย หนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยทางด้านคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติให้มีคุณภาพได้นั้น จาเป็นจะต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ โดยเน้นไปที่การศึกษาเพราะการศึกษาจะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศั กยภาพและส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองมี
ความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงสืบไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉ บั บ ปั จ จุ บั น โดยเหตุ ผ ลในการ
ประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยก าหนดให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด
การศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สั งคม สร้ างเสริ ม ความรู้ แ ละปลู ก ฝั งจิ ต สานึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ
เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คานึงถึงการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัด
การศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกากับดูแลของรัฐ 1 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มีการบัญญัติ
ความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดที่ 1 มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข ” และ หมวดที่ 1 มาตราที่ 7 “ใน
กระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต สานึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
1

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, "ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116," (19
สิงหาคม 2542), 23.

17
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญ าไทย และความรู้ อั น เป็ น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”2
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ยังได้บัญญัติแนวทางจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”3 และมาตราที่ 24 “การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิด
เป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ”4
ดังนั้น เพื่อให้ความมุ่งหมายและหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประสบผลส าเร็จและบรรลุตาม
วัตถุป ระสงค์ กระทรวงศึ กษาธิการจึงจัดท าหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ นฐาน 2551 และ
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
2

เรื่องเดียวกัน., 3.
3 เรื่องเดียวกัน., 7.
4 เรื่องเดียวกัน., 8.
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ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่ อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ5
โดยกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3)
วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางยังบรรจุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ด้วย เพิ่มเติมจาก 8 กลุ่มสาระหลัก เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข6
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขได้นั้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับว่ามีเป็นส่วนสาคัญอย่างมาก สถานศึกษาต่างๆ จึงควรให้
ความส าคัญ กั บ การบริ ห ารกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นอย่างจริงจังและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งจะส่ งผลให้
เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นพลเมืองที่มีศักยภาพและนาพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551 มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น คนดี มี ปั ญ ญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้ เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็ น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลัก ธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง2) มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร
การคิ ด การแก้ ปั ญ หา การใช้ เทคโนโลยี และมี ทั ก ษะชี วิ ต 3) มี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี
มีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
5

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551).
6 เรื่องเดียวกัน., 20.
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ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5) มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา สิ่ งแวดล้ อ ม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดี งามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามเต็ม
ตามศักยภาพแห่งตนโดยเน้ น การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นมนุษย์แบบองค์รวม
สอดคล้องตามพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงจุดเน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาและสภาพ สังคม การจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนมีเป้ าหมายและการดาเนินการที่
ชัดเจน คือ เน้ น ให้ ผู้ เรียนได้ เรีย นรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เทคนิควิธี
การจัดกิจกรรมผู้เรียนต้องมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสังคม
สถานศึ ก ษาจ าเป็ น จะต้ อ งจั ด โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารสอน และสร้ า งกิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ มี
ความหลากหลายและเน้นผู้เรี ยนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอน
ต่างๆ ของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วิธีการ และรูปแบบในการจัดกิจกรรม การกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียนแบ่ งออกเป็น 3 ประเภทคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมผู้เรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โครงสร้างเวลาจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรคือปีละ 120
ชั่วโมง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบครบทุก
ขั้น ตอนและต้องอาศัย ความร่ วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายได้แก่ ผู้ บริห ารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรี ยน และผู้ปกครอง เพื่อให้กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์ที่
หลากหลายให้กับผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความชานาญด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในการพัฒ นาตนเองและประกอบอาชีพ มีวุฒิ ภาวะทาง
อารมณ์ มีกระบวนการคิดเจตคติ ค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิต มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนความเป็นระเบียบ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
มีทักษะในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
ปัญหาของการวิจัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักทั้ง 8 กลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กอัจฉริยะ เด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สามารถ
7เรื่องเดียวกัน.,

5.
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เข้าใจตนเอง ความรู้ ความถนัด ความสนใจ สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งหากสถานศึกษามีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ครบทุกด้านซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ระบุ
สมรรถนะส าคัญ และคุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ของผู้ เรียนไว้ดังนี้ สมรรถนะส าคัญ ของผู้ เรียนมี
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถ
ในการแก้ ปั ญ หา 4) ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต 5) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
คุ ณ ลั ก ษณะอั ง พึ งประสงค์ มี 8 ข้ อ คื อ 1) รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ 2) ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 3) มี วิ นั ย
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย จึงนับว่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยตรงต่อผู้เรียน ซึ่งมี
ส่วนสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างมาก
ดั ง ที่ ก ล่ า วมา จะเห็ น ได้ ว่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นมี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากต่ อ ผู้ เ รี ย น
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องเห็นประโยชน์และให้ความสาคัญอย่างจริงจัง ต้องมีการวางแผน จัดทา
โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นหมู่คณะ และมีการตรวจสอบประเมินผลในสภาพ
จริง แต่จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้ที่ให้ข้อมูลจานวน 3 ท่าน ผู้วิจัยพบว่าการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ยังพบปัญหาในหลายๆ ประเด็น เช่น 1) ผู้ดาเนินกิจกรรมขาดการสารวจความพร้อม
ของ ชุมชนและท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 8 2) การวางแผนร่วมกัน
ระหว่ า งคณะครู ผู้ เรี ย น และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งยั ง ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไม่ ค วามสม่ าเสมอและไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
3) การด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ ส ามารถด าเนิ น ไปตามปฏิ ทิ น กิ จ กรรมได้ 9 4) หลั งจากสรุป รายงานผล
การปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการนาข้อมูลที่ได้มาปรังปรุงและพัฒ นากิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนน้อยและไม่
ต่อเนื่อง10
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ว่าอยู่ในระดับ
8

สัมภาษณ์ เสรี สุขถาวร, รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าพูด, 29 มิถุนายน 2561.
9 สัมภาษณ์ ชนะ ตระกูลราษฎร์, หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด, 1 กรกฎาคม
2561.
10

2561.

สัมภาษณ์ กฤษฎา หามาฤทธิ์, หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนวัดท่าพูด, 5 กรกฎาคม
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ใด และมีแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อทราบการบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในโรงเรีย นวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด(นคร
ผลประชานุกูล) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ข้อคาถามของการวิจัย
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งข้อคาถามของการวิจัยดังนี้
1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นอย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
จากข้อคาถามของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้
1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับระดับปานกลาง
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีได้หลายขั้นตอน
ขอบข่ายเขิงอ้างอิงของการวิจัย
โรงเรียนเป็น องค์กรที่มีการบริหารในลักษณะแบบระบบเปิด ประกอบไปด้วยองค์กรย่อย
ต่างๆ ที่ มี ป ฏิ กิ ริย าตอบสนองต่ อสภาพแวดล้ อม มีก ารแลกเปลี่ ยนข่าวสารข้อ มู ล กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
ภายนอก และพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในครั้งนี้จึง
ได้นาทฤษฎีระบบของ ของลูเนนเบิร์กและออนสไตน์ (Lunenberg and Ornstein) มาเป็นขอบข่าย
เชิงอ้างอิงของการวิจัย ซึ่ง ลูเนนเบิร์กและออนสไตน์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีระบบเปิดไว้
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ดังนี้ 1) ปัจจัยนาเข้า (Inputs) : ระบบเปิดจะต้องแสวงหาปัจจัยนาเข้า เพื่อป้อนเข้าไปสู่ระบบ เช่น
การนาทรัพยากรคน ข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ มาใช้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ 2) กระบวนการ (Process)
ระบบเปิ ด จะต้องมีกระบวนการเปลี่ ยนปัจจัยน าเข้าให้ เป็น ปัจจัยนาออก 3) ผลผลิ ต (Outputs)
ระบบเปิดจะต้องมีผลผลิตหรือปัจจัยนาออกที่ออกมาจากระบบ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
(Context) และมีข้อมูลข้อย้อนกลับ (Feedback)11 เพื่อนาไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานให้
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา บริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนของ
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
การบริ ห ารงานที่ ป ระกอบด้ ว ยปั จ จั ยน าเข้ า (Input) ที่ ส าคัญ ได้ แก่ นโยบายการศึ กษา บุ ค ลากร
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนและการนิเทศ ส่วนผลผลิต (Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีสภาพแวดล้อม (Context) คือ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม
และสภาพเศรษฐกิจ และนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป
ในด้านการบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน เจษาฎา บุญมาโฮม ได้กล่าวถึง แนวปฏิบัติการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 7 ขั้น คือ 1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 2) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 3)
สารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการ ของผู้เรียน
4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ 6) กาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรม
แต่ละภาคเรียนและ ชั้นปี 7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน12
จะเห็นได้ว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการ (process) ที่มีการกาหนด
แบบแผนภายใต้ทรัพยากร (input) และสภาพแวดล้อมหรือบริบทสภาพแวดล้อม (Environment)
แต่ละโรงเรียน โดยการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่ อ งการบริ ห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการบริ ห ารงานโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา (output) ดังแผนภูมิภาพที่ 1
11

Fred C. Lunenburg and Allen V.Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices, 6th ed (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20-21.
12 เจษฎา บุญมาโฮม, หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม:
สไมล์ พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 10-11.
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของงานวิจัย

ที่ ม า : Fred C. Lunenburg and Allen V. Ornstein. ,Educational Administration:
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012). 20-21.
: เจษฎา บุญมาโฮม,หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม:สไมล์
พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 10-11.
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยใช้แนว
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึง 7 ขั้นตอน ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กล่าว
ไว้ใน ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2

ขั้นตอนการบริหารกิจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
2) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร
3) สารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหา
ความต้องการของผู้เรียน
4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน
6) กาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล
7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : เจษฎา บุญมาโฮม,หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม:สไมล์
พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 10-11.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจในความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามคาศัพท์
ต่างๆ ไว้ดังนี้
1.การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กระบวนการทางานที่ผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมมือกับบุคคลากรในโรงเรียนและบุคคลอื่นที่อยู่นอกโรงเรียน ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยนาองค์
ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเป็นกิจกรรมพัฒนาตนเอง และ
เน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามหลักการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ซึ่ งมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การที่ ส าคั ญ 7 ขั้ น ตอนคื อ 1) การประชุ ม ชี้ แ จงคณะครู ผู้ เรี ย น
ผู้ปกครอง 2) การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 3)
การสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรีย น 4) การร่วมกัน วางแผนระหว่ างคณะครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 5) การปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนงาน 6) การกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล 7) การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
2. โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นระดับ
ปฐมวัย ถึ งชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 ตั้ งอยู่ ห มู่ ที่ 9 บ้ านท่ าพู ด ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษางานวิจั ย เรื่ อง การบริห ารกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนในโรงเรียนวัด ท่าพูด สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากข้อเขียน
เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัย ซึ่งมีเนื้อหา
สาระ 3 ส่วนประกอบด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเพื่อพัฒ นาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็ น
กาลังหลักของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมือ งไทยและเป็ น พลโลก โดยให้ ผู้ เรีย นเรีย นรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ งหมด 8 กลุ่ มสาระ
นอกจากนี้ยังมีการกาหนดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนไว้ในโครงสร้างหลักสูตรด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนเจริญงอกงามตามเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึง
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าในยุคปัจจุบัน
ความหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกาหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ โดยนาเสนอได้ดังนี้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้
มีศี ล ธรรม จริย ธรรม มี ระเบี ย บวินั ย ปลู กฝั งและสร้างจิต ส านึ ก ของการท าประโยชน์ เพื่ อ สั งคม
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข13

13

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 20.

27
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้
ครบ ทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปั ญ ญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเน้นให้ เกิดการพั ฒ นาเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับนักเรียน
ทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กอัจฉริยะ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย มุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการที่มีความสมดุลด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
รู้ จั ก และเข้ า ใจตนเอง ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเจตคติ ที่ ดี มองเห็ น คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม ค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ สร้างจิตส านึ กในธรรมชาติล และสิ่ งแวดล้ อม ปรับ ตัว ได้ อย่าง
เหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดารงชีวิตได้อย่างมีค วามสุข โดย
ผู้เรียนสามารถเลือกร่วมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง14
พิ ศ มั ย ห าญ ส ม บั ติ ได้ อธิ บ ายว่ า กิ จก รรม พั ฒ น าผู้ เรี ย น ห ม าย ถึ ง กิ จ ก รรม ที่ มี
กระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ โดยพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ให้สามารถเข้าใจตนเอง ความรู้ ความถนัด ความสนใจ สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อื่น
สังคม และประเทศชาติและดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข15
เจษฎา บุ ญมาโฮม ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนว่า กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน
หมายถึง กิจกรรมหรือประสบการณ์ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ เจริญ งอกงามเต็มตาม ศักยภาพ
แห่งตนโดยเน้นการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นมนุษย์แบบองค์รวม สอดคล้องตาม
พัฒ นาการด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคม และสติปัญ ญา โดยคานึงถึงจุดเน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาและสภาพสังคม การจัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนมีเป้าหมายและ การดาเนินการที่ชัดเจน
ใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียนและบริบทของสังคม
ยึดหลักการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.255116
สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ได้อธิบายไว้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นงานที่ต้องมีการออกแบบการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องทารายละเอียดไว้นอกเหนือจากสาระของหลักสูตรใน
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม โดยสถานศึกษาจะต้องมีการดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีวิธีการที่เหมาะสม
ในการออกแบบระบบการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
14

หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, ชุดฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544, 5.
15 พิสมัย หาญสมบัติ, การแนะแนะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อุตรดิตถ์: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554), 170.
16 เจษฎา บุญมาโฮม, หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม:
สไมล์ พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 4.

28
สนองตอบนโยบายของรัฐในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ มีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการ
ทาประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและมีวิธีการที่
เหมาะสม17
จากการนาเสนอความหมายของกิจกรรมผู้เรียนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนหมายถึง กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบู รณ์ ทั้งร่างกาย สติปั ญ ญา อารมณ์ และสังคม โดยนาองค์ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ ของผู้ เรียนมาปฏิบั ติเป็นกิจกรรมพัฒ นาตนเอง และเน้นที่ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางตาม
หลักการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ความสาคัญและที่มาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเทศไทยด าเนิ น การปฏิ รูป การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษามาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
องค์ป ระกอบที่ส าคัญ ยิ่ งประการหนึ่งของการปฏิ รูป การศึกษาคื อ การพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคม เพราะหลักสูตรเป็นแนวทางจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมี
ระบบและขั้นตอนอย่างเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย หลักสูตรที่ใช้สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ระบบในขณะนี้คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กาหนดกิจกรรม
พัฒ นาผู้ เรีย นให้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของหลั กสู ตร 18 โดยมุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนได้พั ฒ นาตนเองตามศักยภาพ
พั ฒ นาอย่ างรอบด้ า นเพื่ อ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม
เสริ ม สร้ างให้ เป็ น ผู้ มี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวินั ย ปลู ก ฝั งและสร้า งจิ ต ส านึ ก ของการท า
ประโยชน์ เพื่อสั งคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งสถานศึกษา
จะต้องดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนไว้ดังนี้
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สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กรุงเทพฯ: ประสานมิตร, 2545), 3.
18 เจษฎา บุญมาโฮม, หลักการแนะแนว และการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม:
สไมล์ พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 3.

29
1. เพื่อพัฒนาความองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย ปั ญญา สติ
อารมณ์และสังคม
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้
จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
3. เพื่ อให้ ผู้ เรียนเข้ าร่ วมและปฏิ บั ติกิ จกรรมที่ เลื อกตามความถนั ดและความสนใจของ
ตนเอง
4. เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนรู้ จั กตนเองและสั งคมเพื่อให้ สามารถดารงตนอยู่ในสั งคมได้ ท่ามกลาง
สภาพปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนของสังคม
ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากพิจารณาตามภาระงานทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน
จะเป็นการปฏิบัติงานใน 3 ด้านสาคัญคือ
1) การป้ องกันปั ญหา เป็ น การจัดกิ จกรรมเพื่อดูแลผู้ เรียนให้ รู้เท่ าทั นตนเองและสภาพ
ปัญหาต่างๆ ของสังคมทั้งที่ใกล้ตัวและไกลตัว เพื่อผู้เรียนดาเนินชีวิตได้อย่างมีสติไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น ตัวอย่างปัญหากิจกรรมผู้เรียนที่ป้องกันปัญหาตามระดับชั้น
เช่น ระดับปฐมวัยอาจจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคระบาด พฤติกรรมก้าวร้าว อุบัติเหตุ การเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น ระดับประถมศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การขาด
สารอาหาร เป็นต้น ระดับมัธยมศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ค่านิยมด้านวัตถุนิยม เป็นต้น และระดับอุดมศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมซึมเศร้า และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น
2) การแก้ไขปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้ว เพราะใน
ชีวิตประจาวันผู้เรียนอาจประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน ผู้เรียนจึงควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู
เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถคิดแก้ไขปัญหา ดูแลสภาพจิตใจตนเองให้ผ่านพ้นปัญหาและเกิดภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจที่เข้มแข็ง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เรียนที่กาลัง
ประสบปัญหา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเรียน เช่น ครอบครัว
แตกแยก เศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาพฤติกรรม เช่น อยู่ไม่นิ่ง ก้าวร้าว ลักขโมย ความแปรปรวนทาง
จิต ทะเลาะวิวาท การตั้งครรภ์ขณะเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อกหัก การคบเพื่อน เป็นต้น
3) การส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษาทุกแห่งจะมุ่งเน้น
จั ดกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนลั กษณะนี้ เนื่ องจากเป็ นการจั ดให้ ผู้ เรียนทั่วไป ซึ่ งเป็นผู้ เรียนกลุ่ มใหญ่ ใน
สถานศึกษา กิจกรรมไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกฝ่าย ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเภทนี้ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การฝึ ก
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สติ สมาธิ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมส่ งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย ปัญญา สติอารมณ์ และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ในทุกๆ ด้าน19
หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้ สถานศึกษาจัด
โครงสร้างหลักสูตร วิธีการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสังคม ทาให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความยืดหยุ่น
คล่องตัวต่อการบริหารจัดการมากขึ้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสาคัญดังนี้
1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรยึดหลักประชาธิปไตย กล่าวคือ ผู้เรียนทุกคนเป็นสมาชิกของ
สถานศึกษา ดังนั้น ผู้เรียนมีหน้าที่สิทธิอันชอบธรรมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาอย่าง
เสรี ตามความถนัด และความสนใจของแต่ละคน
2) การจัดกิจกรรมผู้เรียนมีการวางแผน กาหนดขอบข่าย วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติให้ชัดเจน
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติและประเมินผล ดังนั้น จึงควรกาหนดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนไว้ในตารางเรียน
และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
3) การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นต้ อ งมุ่ ง เน้ น ที่ ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ จึ ง ควรจั ด กิ จ กรรมที่
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เรี ย นและสั งคมอย่ างแท้ จ ริ ง โดยบู ร ณาการเข้ า กั บ ชี วิ ต เพื่ อ เป็ น
ประสบการณ์ตรง เน้นผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการหลัก เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรจัดให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษา จานวนผู้เข้าเรีย นที่เข้าร่วมกิจกรรมและจานวนครูที่ดูแล ช่วงเวลา สถานที่ วัส ดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
5) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งครู
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ เรี ย น บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และผู้ ป กครอง บุ ค คลทุ ก ฝ่ ายต้ อ งตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง
6) การจั ดกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียนต้องมีการประเมินผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง ด้ว ยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ นาผลวิเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

19

เรื่องเดียวกัน., 4-6.

31
จากการน าเสนอหลั ก การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นข้ า งต้ น จะพบว่ า การจั ด กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ทั้งเน้ นการบูรณาการสู่ชีวิต
จริงและการมีส่วนร่วมคือหลักการสาคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20
ขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดังนี้
1) เป็ น กิจ กรรมที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ให้ กว้างขวางลึ กซึ้งยิ่งขึ้นใน
ลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3) เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ
สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4) เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทางานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้าใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม21 ดังแผนภูมิที่ 3

20

เรื่องเดียวกัน., 7-8.
21 สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 8.
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แผนภูมิที่ 3 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 19

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นมุ่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ
ในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะนาไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ22
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
22

เรื่องเดียวกัน., 7.
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2) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทางานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน
3) จั ด กิ จ กรรมอย่ า งสมดุ ล ทั้ ง 3 ลั ก ษณะ คื อ กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมนั ก เรีย นและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอก
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินกิจกรรม
5) ใช้กระบวนการมีส่ว นร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐาน
การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย
6) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม23
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักวิชาการอาจแบ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจุดมุ่งหมายหรือลักษณะของกิจกรรมได้หลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมร่วมหลักสูตร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปมัก
แบ่ งลั ก ษณะประเภทกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น 3 ประเภทตามโครงสร้ างหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1) กิ จ กรรมแนะแนว เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ รู้ จั ก ตนเอง รู้ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับ ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
2) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้อ งกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ วุ ฒิ ภ าวะของผู้ เรี ย น บริ บ ทของสถานศึ ก ษาและท้ อ งถิ่ น กิ จ กรรมนั ก เรี ย น
ประกอบด้วย

23

เรื่องเดียวกัน., 7-8.
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2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยมุ่งเน้นปลูกฝังความ
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองความสนใจของผู้เรียน พัฒนา
ศักยภาพการเรีย นรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ ที่ นาไปสู่ ความเป็นเลิ ศในด้านต่างๆ นอกจากนี้
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีลักษณะนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สนอง
นโยบายของรัฐ
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับ ผิ ด ชอบ ความดีงาม ความเสี ย สละต่ อสั งคม มี จิ ตสาธารณะ เช่ น กิ จกรรมอาสาพั ฒ นาต่ างๆ
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม24
ระดับการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดั บ ประถมศึ ก ษา (ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6) การศึ ก ษาระดั บ นี้ เป็ น ช่ ว งแรกของ
การศึกษาภาคบั งคับ มุ่งเน้ น ทักษะพื้ นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิด
พื้น ฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสั งคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญ หา มีทักษะในการดาเนินชีวิต
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมี ความภู มิใจในความเป็ น ไทย ตลอดจนใช้ เป็ นพื้ น ฐานใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทั กษะในการใช้ วิทยาการและเทคโนโลยี ทั กษะกระบวนการคิดขั้นสู ง
24

เจษฎา บุญมาโฮม, หลักการแนะแนวและ การพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม:
สไมล์ พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 8-9.
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สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นา และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ25
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน สาหรับ
กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ 1 กลุ่ ม และกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่ มเติม ได้ตาม
ความพร้อมและจุ ดเน้ น โดยสามารถปรับให้ เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ สภาพของ
ผู้เรียน ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรีย นวัน ละไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดน้ าหนั กของรายวิช า ที่เรียนเป็ นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน มีค่าน้าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
3. ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง คิดน้าหนัก ของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40
ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)26
โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้
ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียน
ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดที่กาหนด
ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กาหนดและสอดคล้อง
กับเกณฑ์การจบหลักสูตร
สาหรับ เวลาเรีย นเพิ่มเติม ทั้ งในระดับ ประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา ให้ จัดเป็น รายวิช า
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้น ของสถานศึกษา
25

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2551 (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 8-9.
26 เรื่องเดียวกัน., 22.
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และเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 สถานศึกษา อาจจัดให้เป็นเวลา
สาหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จานวน 50 ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาสาหรับ ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
กิจ กรรมนั ก เรี ย น และกิ จ กรรมเพื่ อสั งคมและสาธารณประโยชน์ ในส่ ว นกิ จกรรมเพื่ อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ กิจกรรม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
รวม 6 ปี จานวน 60 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.1-3) รวม 3 ปี จานวน 45 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จานวน 60 ชั่วโมง27
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรจัดขึ้นตามความพร้อมของสถานศึกษา ความต้องการของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยเน้นความหลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ เน้นการ
ปฏิบัติจริงเป็นหมู่คณะสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบประเมินผลใน สภาพจริง
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 7 ประการ ตามแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้ เรียน ผู้ ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้าหมาย คุณ ลักษณะที่พึ งประสงค์ โครงสร้างหลักสู ตรของ
สถานศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาผู้ เรีย น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3) สารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยนาข้อมูลจากข้อ 2 และ 3
มาจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทิน ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน กาหนดบทบาทของผู้ บริห าร
สถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้
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เรื่องเดียวกัน., 24.
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6) กาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรมแต่ละภาคเรียนและ ชั้นปี
ให้เป็นไปตามสถานศึกษากาหนด ทั้งมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบเชิงรูปธรรม
7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน28
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมิ น การจั ดกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็ น การประเมินโดยผู้ เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบั ติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
หลักการ การประเมิน กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน
เป็ น ระยะอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรียนค้น หาศัก ยภาพของตน สะท้ อ นแนวคิด จากการปฏิ บั ติ
กิจกรรม การทางานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน
แนวทางการประเมิน การประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน มีแนวทางในการประเมินตาม
แผนภูมิ ที่ 4 ดังนี้

แผนภูมิที่ 4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 10
28

เจษฎา บุญมาโฮม, หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่4 (นครปฐม:
สไมล์พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 10-11.
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สถานศึ ก ษาควรก าหนดแนวทางที่ ชั ด เจนในการประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น 2
ประการ คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อการตัดสิน
1) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.2) ประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดด้ วยวิธีการทีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม
1.3) ผู้ เรี ย นที่ มี เวลาการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม มี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และมี ผ ลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย
กิจกรรม และนาผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
1.4) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิ จ กรรม และผลงาน/ชิ้ น งาน/คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ครู ห รื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ ง
ดาเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมี
เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี /
รายภาค เพื่อสรุป ผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่ อนชั้นและประมวลผลรวมในปี
สุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษาโดยการดาเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา
2.2) ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
นั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมสาคัญ ดังนี้
2.2.1) กิจกรรมแนะแนว 2.2.2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 2) กิจกรรม
ชุมนุม ชมรม 2.2.3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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3) ผู้ รับ ผิ ดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่ มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ
4) ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้
1) กาหนดคุณ ภาพหรือเกณฑ์ ในการประเมิน ตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานกาหนด ไว้ / ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน
2) กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม และ
กาหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้
2.1) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมและมี ผ ลงาน/ชิ้ น งาน/คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ที่
สถานศึ ก ษาก าหนดไม่ ผ่ า น หมายถึ ง ผู้ เรี ย นมี เวลาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ ค รบตามเกณฑ์ ไม่ ผ่ า น
การปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.2) เกณฑ์ ก ารตั ดสิ น ผลการประเมิน กิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนรายปี /รายภาคผ่ าน
หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมิ นระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสาคัญ ทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผล
การประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสาคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แนวทางการแก้ไขกรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็น
หน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมจนครบ
ตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่าน
กิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบเพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
ข้อเสนอแนะ การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1) ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดโดย
สถานศึกษาควรกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สาหรับกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน
2) ผู้ เรี ย นมี ผ ลการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และมี ผ ลงาน/ชิ้ น งาน/คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ
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3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือ
โครงการต่ าง ๆ เช่ น กิ จ กรรมโฮมรูม กิ จ กรรมวั น ส าคัญ กิจ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง
สถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
4) การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นควรมี อ งค์ ป ระกอบในการด าเนิ น การ ดั ง นี้
1) มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการดาเนินกิจกรรม 2) มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน
3) มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 4) มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม29
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การด าเนิ น การจั ดกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีประสิ ทธิภ าพ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้อกาหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตาม
ความเหมาะสม
1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
1.1) กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1.2) ผู้บริหารชี้แจง ทาความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.3) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
มีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.4) สร้ า งเครื อ ข่ า ยและประสานความร่ ว มมื อ และความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า ง
สถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
1.5) นิเทศ ติดตาม ให้คาปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.6) แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผ ลงานที่ ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
29

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 10-13.
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2) บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2.1 ) ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผล
พัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
2.2) ชี้ แจงและท าความเข้ าใจกับ ผู้ เรีย นและผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2.3) ร่ ว มกับ ผู้ เรี ย นออกแบบกิ จกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสามารถ ความถนั ด
ความสนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2.4) ส่ งเสริม กระตุ้น และอานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็ นอย่าง
อิสระในการจัดทาแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล
2.5) ให้คาปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
ในการร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
2.6) ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์พร้อมจัดทาเอกสารหลักฐานการประเมินผล
2.7) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วนาผลการจัดกิจกรรม
มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
2.8) แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผ ลงานที่ ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) บทบาทผู้เรียน
3.1) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
และความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
3.2) เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
3.3) ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม
3.4) ร่วมประชุมจัดทาแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ
3.5) ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนาผลมาพัฒนาตนเอง และนาเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่อครูผู้รับผิดชอบ
3.6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลัง
การปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อ
ยอดสู่ความยั่งยืน
4) บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
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4.1) ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกาหนดวางแผนดาเนินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม
5) บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
5.1) มีส่ วนร่ วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่างของ
สถานศึกษาและชุมชน
5.2) ยอมรั บ ในศั ก ยภาพของผู้ เรีย น ให้ โอกาสให้ ผู้ เรีย นได้ ส ารวจตนเองเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
5.3) ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน
5.4) เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน
5.5) ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพัฒ นาและการปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้เรียน30
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตั ดสิ น ใจ คิด แก้ปั ญ หา กาหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิตทั้ งในด้านการเรียนและอาชี พ
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
1) หลักการของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพื่ อ
พัฒ นาผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้อันจะนาไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ และคุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ โดยนาไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะชีวิตโดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ
ของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึก ษา ด้านอาชีพ รวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคม
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการ
ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนว
เป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน
30

เรื่องเดียวกัน., 14-16.
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2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว
2.1) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2.2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดาเนินชีวิตและสังคม
2.3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
3) ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
3.1) ด้ า นการศึ ก ษา ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาตนเองในด้ า นการเรี ย นอย่ า งเต็ ม ตาม
ศั ก ยภาพรู้ จั ก แสวงหาและใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการวางแผนการเรีย นหรื อ การศึ ก ษาต่ อ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม
3.2) ด้านอาชีพ ให้ผู้ เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ
อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบ
อาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ
3.3) ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณ ภาพมี
ทักษะชีวิต และสามารถปรับตัว ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4) แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
4.1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน
4.2) วิเคราะห์สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4.3) กาหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียน
และเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม
4.4) ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด กิ จ กรรมแนะแนวของสถานศึ ก ษา เป็ น ระดั บ
การศึกษาและชั้นปี
4.5) ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม
เวลาจัดกิจกรรม หลักฐานการทากิจกรรม และการประเมินผล
4.6) จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวรายชั่ ว โมง ประกอบด้ ว ย ชื่ อ กิ จ กรรม
จุดประสงค์-เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีดาเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล
4.7) จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด
กิจกรรม
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4.8) ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน
5) การประเมินกิจกรรมแนะแนว การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู้จัดกิจกรรมแนะ
แนว ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีภารกิจที่รับผิดชอบดังนี้
5.1) ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้จัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ดาเนินการประเมินนาผล
การประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.2) ผู้ เรีย นอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพื่อน
ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ว มในการเสนอความคิ ดเห็ น ในการประเมิ น ประเมิ น ผลการพั ฒ นาผู้ เรียนโดย
ประสานร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม ประเมิน บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน
5.3) การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม
กิจ กรรม และประเมิน ผลการปฏิ บัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย ตัดสิ นผลการประเมินเป็ น
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้ ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด31
แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน
1) หลักการ กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจ โดยเน้ นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว
ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอื้ออาทรและสมานฉันท์
การจัดกิจกรรมนักเรียนควรดาเนินการ ดังนี้
1.1) จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน
1.2) เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน
1.3) เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักเรียน

31

เรื่องเดียวกัน., 21-23.

45
2.1) เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ระเบี ย บวินั ย มี ความเป็ น ผู้ น าผู้ ต ามที่ ดี และมี ค วาม
รับผิดชอบ
2.2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทางานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มี
การตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอื้ออาทรและสมานฉันท์
2.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
3) ขอบข่ายของกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
3.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้ บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิช า
ทหารสถานศึกษาให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม
3.2) กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ชมรมสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นจั ด กิ จ กรรมอย่ า ง
หลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ทั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
ข้อ 1 และ 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 1 หรือ2
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง32
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
การจัดกิจกรรมลู กเสือ เนตรนารี กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒ นาเยาวชน มี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ
ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้กาหนดไว้
1) หลั ก การของกิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ปั จ จุ บั น กระบวนการลู ก เสื อ ถื อ เป็ น
กระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ
และศีล ธรรม เพื่ อให้ เป็ น บุ คคลที่ มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทาตนให้ เป็นปัญ หาต่อสั งคม และ
ดารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย
2) วัตถุ ป ระสงค์ของกิจ กรรมลู กเสื อ เนตรนารี พระราชบัญ ญั ติ ลู กเสื อ พ.ศ. 2551
มาตรา 8 ได้กาหนดวัตถุป ระสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อพัฒ นาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมี ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทั้งนี้ เพื่ อความสงบสุ ขและความมั่ นคงของประเทศชาติต ามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
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2.1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2.2) ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
2.3) ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
2.4) ให้รู้จักทาการฝีมือและฝึกฝนการทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
2.5) ให้ รู้ จั ก รั ก ษาและส่ ง เสริม จารี ต ประเพณี วัฒ นธรรม และความมั่ น คงของ
ประเทศชาติ
3) ขอบข่ายของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่ง
ปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบาเพ็ญประโยชน์แก่
สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดหลักสูตรเป็น 4 ประเภท ดังนี้
3.1) ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
3.2) ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3.3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3.4) ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แผนภูมิที่ 5 วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศักราช 2551, พิ มพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิ มพ์ชุมนุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 27
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4) แนวการจัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มี
แนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout-Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ
4.1) คาปฏิญ าณและกฎ ถือเป็นหลั กเกณฑ์ ที่ลู กเสื อทุกคนให้ คามั่นสัญ ญา ว่าจะ
ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ทา หรือ
“บังคับ” ให้ทา แต่ถ้า “ทา” ก็จะทาให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ
เชื่อถือได้ ฯลฯ
4.2) เรียนรู้จากการกระทา เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จของ
ผลงานอยู่ที่การกระทาของตนเอง ทาให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตัวเองได้
และท้าทายความสามารถของตนเอง
4.3) ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน
การยอมรับซึ่งกัน และกัน การแบ่ งหน้าที่ความรับผิ ดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น
4.5) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ
เนตรนารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทาความเคารพ รหัสคา
ปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คาขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุดในโลก
4.6) การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสาคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอัน
โปร่งใสตามชนบท ป่ าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทากิจกรรมกับ
ธรรมชาติ การปี น เขา ตั้ งค่ า ยพั ก แรมในสุ ด สั ป ดาห์ ห รื อ ตามวาระของการอยู่ ค่ า ยพั ก แรมตาม
กฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ
4.7) ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กทาต้องให้มี
ความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะทา และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่
ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนานการแข่งขันกันก็
เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี
4.8) การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพื่อให้
เขาเกิดความมั่น ใจในการที่จ ะตัดสิ นใจกระทาสิ่ งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกันเด็กก็
ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นา ผู้ใหญ่เองก็ต้องการนาพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง
และดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย
5) เงื่อนไขกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
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5.1) เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตรใน
แต่ละระดับชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อรัเครื่องหมาย
วิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทอาจใช้ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้
5.2) การจัดกิจกรรม
5.2.1) การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตนารี ต ามหลั ก สู ต ร ควรจั ด ให้ มี ก ารเปิ ด
ประชุมกองทุกครั้ง เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 5.2.1.1)
พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 5.2.1.2) เกมหรือเพลง 5.2.1.3) เรียนตามหลักสูตร
5.2.1.4) การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 5.2.1.5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)

แผนภูมิที่ 6 การจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศักราช 2551, พิ มพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิ มพ์ชุมนุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 30.
5.2.2) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อฝึกให้ลู กเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจาเป็นต้องวางแผนนาลูกเสือไปเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อลูกเสือต่องานการอยู่ค่ายพักแรม และตามหน้าที่ของตนเองจึงจาเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของ
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ตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอให้ผู้กากับลูกเสือนาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และอยู่ค่ายพัก
แรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน
5.2.3) กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้า
ประจากองพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็น
ต้นเพื่อให้ลูกเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ
5.2.4) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ลูกเสือได้บาเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ
5.3) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
ในแต่ละประเภท
5.4) สถานศึกษาควรให้ มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
6) การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้อง
พิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน
คือ
6.1) กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกาหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
6.2) วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธกี ารทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ33

33

เรื่องเดียวกัน., 27-32.
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กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยมี
จิตสานึกในการทาประโยชน์ให้แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย โดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร เน้นทักษะ กระบวนการตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน ประเมิน ปรับปรุงการทางาน และการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
1) หลักการของกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมยุวกาชาดมีหลักการของการจัดกิจกรรมดังนี้
1.1) เป็ น กิ จกรรมที่สร้างพื้นฐานในการคิดและปฏิบัติตามหลั กการกาชาดและยุว
กาชาด กฎหมายมนุษยชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในการจัดการ ทักษะในการดาเนินชีวิต
สามารถคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้
1.2) มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่
มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น ทั้งนี้เพื่อความจาเป็นและความสอดคล้องสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองดีของชาติ
1.3) สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น
2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติต ามหลั ก การกาชาดและยุ ว กาชาด การคุ้ ม ครอง กฎหมายมนุ ษ ยธรรม สิ ท ธิ
มนุษยธรรม การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะนาไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิด
ความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน (ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 60 พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9
ว่าด้วยยุวกาชาด) จึงกาหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้
2.1) มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.2) มีความรู้ ความชานาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจน
พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรรม และธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
2.3) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรรมจริยธรรม
และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
2.4) บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.5) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6) มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
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แผนภูมิที่ 7 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมยุวกาชาด
ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 33

3) ขอบข่ายของกิจกรรมยุวกาชาด การจัดกิจกรรมยุวกาชาดกาหนดโครงสร้างหลักสู ตร
ยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็น4 ระดับ ดังนี้ ยุวกาชาดระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ยุวกาชาด
ระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, ยุวกาชาดระดับ 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
4) แนวการจัดกิจกรรมของยุวกาชาด การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรม
หลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้
4.1) กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ 4.1.1) กลุ่มกิจกรรมกาชาดและ
ยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
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อุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วย
สร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นาในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย-หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิตในการ
จัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวมีความพร้อมเพื่อการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต ประกอบด้วยสาระที่
เกี่ยวกับเรื่อง 1) กาชาดสากล 2) สภากาชาดไทย 3) ยุวกาชาด
4.1.1 )กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษา
และฝึกฝนทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการ
รักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาลการเตรียม
ตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดชีวิต
ครอบครัว อิทธิพลจากสื่อแลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง 4.2.1) สุขภาพ 4.2.2) การ
ป้องกันชีวิตและสุขภาพ
4.1.2 ) กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี เป็นการจัดกิจกรรมให้
สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้ดีมี
ความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ที่มีพื้นฐานการดารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การทางานในด้านอื่น ๆ ต่อไป ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง 1) ความสามัคคีและความพร้อม
เพรียง 2) ความมีระเบียบวินัย 3) สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
4.1.3) กลุ่มกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้ส มาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มี
ความภาคภู มิ ใจในวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมที่ จะอนุ รัก ษ์
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็น ผู้ที่มีความเสียสละ และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ประกอบด้ว ยสาระเกี่ย วกับ เรื่อง 4.4.1) การบาเพ็ ญ ประโยชน์ 4.4.2) การอนุ รักษ์ธ รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละ
สาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นสภาพการณ์ปัจจุบันความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
4.2) กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลักโดยผู้สอนเป็นผู้กาหนดเวลา
ในการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานใน
การดารงชีวิตในสังคมตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น โดยผู้เรียนสามารถ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจ และมีเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนดแต่ละ
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กิจ กรรม เมื่อผ่ านเกณฑ์ ผู้เรีย นจึ งจะมีสิ ทธิประดับ เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ มีจานวน 54
กิจกรรม
5) เงื่อนไขของกิจกรรมยุวกาชาด
5.1) เวลาในการเข้าร่ว มกิจกรรมการจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรในแต่ล ะ
ระดับ ชั้น สถานศึกษาอาจจั ดเวลาได้ตามความเหมาะสมส่ว นการจัดกิจกรรมเพื่ อรับเครื่องหมาย
กิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดแต่ละประเภทอาจใช้ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้
5.2) การจัดกิจกรรม ควรจัดให้มีพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครั้งก่อนที่
จะมีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 )พิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาด 1) เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง
2) ชักธงยุวกาชาดขึ้นสู่ยอดเสา 3) สงบนิ่ง 4) กล่าวคาปฏิญาณตนยุวกาชาด 5) ตรวจและรายงาน
6) นัดหมายและชี้แจง 5.2.2) พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด 1) เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง
2) นัดหมายและชี้แจง 3) ชักธงยุวกาชาดลง 4) เลิกแถว 5.2.3) กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมพิธีการยุวกาชาด เช่น พิธีเข้าประจาหมู่ พิธีทบทวนคาปฏิญาณตนยุวกาชาดและสวนสนาม
พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆเป็นต้น 5.2.4) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ยุว
กาชาดได้บาเพ็ญประโยชน์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
5.3) ผู้นายุวกาชาดควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เช่น หลักสูตรครูผู้สอน หลักสูตรผู้นายุวกาชาด เป็นต้น
5.4) สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดตามข้อบังคับ
6) การประเมินกิจกรรมยุวกาชาด
การประเมิน กิจกรรมยุ วกาชาด เป็ น กระบวนการทดสอบความสามารถและ
พัฒ นาการด้านต่าง ๆ ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ ว ยังต้อง
พิจารณาด้านความประพฤติ และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒
ส่วน คือ
6.1) กิจกรรมหลัก เป็นการประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสิน เลื่อนชั้น
หรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด มีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม และการทดสอบทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกาหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
6.2) กิจกรรมพิเศษ เป็นการประเมินเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษได้
เมื่อผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด34
แนวการจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติสาหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่
สนใจ โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา มีเป้ าหมายเพื่ อฝึ กเด็กผู้ ห ญิ งให้ เป็ นพลเมืองดี มี
ประโยชน์ ต่ อ สั งคม ตามหลั ก การที่ Lord Baden Powell ผู้ ก่ อ ตั้ งกิ จ กรรมลู ก เสื อ และผู้ บ าเพ็ ญ
ประโยชน์ได้กาหนดไว้ โดยการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม และคุณธรรม มีคาปฏิญาณและกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดย
มีการจัดองค์กร การบริหารตามข้อบังคับ และนโยบายขององค์การผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งโลก(The
World Association of Guides and Girl Scouts)
1) หลักการกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการใน
การท างานเพื่ อ ให้ เด็ ก ผู้ ห ญิ งและเยาวสตรี มี โอกาสเท่ าเที ย มกั น ในการพั ฒ นาตนเองให้ เต็ ม ตาม
ศักยภาพ โดยในการฝึกจะต้องให้สมาชิกได้รับการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและครบถ้วนทั้ง ๖
ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาจิตใจ และคุณธรรม
2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
2.1) เพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของคาปฏิญาณและกฎ
2.2) เพื่อเตรียมเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
2.3) เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นาและผู้ตาม
2.4) เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและบาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3) แนวทางการจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ การจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์มีขอบข่าย
ที่ประกอบด้วย ข้อกาหนด จุดประสงค์สาระกิจกรรม กระบวนการฝึก หลักสูตรพื้นฐาน พิธีการ และ
เครื่องแบบ โดยจาแนกตามประเภทของสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ที่เรียกว่า เยาวสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์มีทั้งหมด 4 รุ่น คือ
3.1) นกน้อย ได้แก่ เด็กหญิงอายุประมาณ 4-6 ปี เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 3.2) นกสีฟ้า
ได้แก่ เด็กหญิงอายุประมาณ 7-11 ปี เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 3.3) ผู้บาเพ็ญ
34

เรื่องเดียวกัน., 32-38.
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ประโยชน์รุ่นกลาง ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 12-15 ปี เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1ม.3) 3.4) ผู้บาเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 16-20 ปี เรียนอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือสูงกว่านั้น

แผนภูมิที่ 8 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศักราช 2551, พิ มพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิ มพ์ชุมนุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 39
4) กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ มีแนวการจัดกิจกรรมเฉพาะ 9 ข้อ ดังนี้
4.1) ให้ ยึดมั่นและปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
(Promise and Laws) วิธีการนี้จะช่วยสร้างอุปนิสัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
และตระหนักในหน้าที่ของตนที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ
4.2) ระบบหมู่ (Patrol System) ฝึกการทางานร่วมกันเป็นทีมที่เรียกว่า ระบบหมู่
โดยให้ทางานร่วมกันเป็นหมู่เล็ก ๆ ๖-๘ คน ฝึกความเป็นผู้นาและผู้ตามในการปกครองตนเอง วิธีการ
นี้ช่วยพัฒนาทักษะความเป็นประชาธิปไตย
4.3) เรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง วิ ธี ก ารนี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ รู้ ถึ ง ความสนใจ
ความสามารถและความต้องการของตน
4.4) ฝึกพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า (Progressive Development) ให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตัวเอง รู้จักสร้างโอกาสในการทาสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถด้วยตนเอง วิธีการนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความสนใจและความสามารถของตนยิ่งขึ้น
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4.5) ให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ (Active Co-operation
between Youths and Adults) เป็ น ความร่ว มมื อ ด้านความคิด การวางแผน การตั ดสิ น ใจ การ
ดาเนินกิจกรรมและการประเมินผลร่วมกัน ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการส่งเสริมให้คนรุ่น
เยาว์ได้พัฒนาตนเองและมีควารับผิดชอบ วิธีการนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและได้
เห็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ด้วย
4.6) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน (Symbolism) ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
เป็นสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ด้ว ยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมายการทา
ความเคารพ รหั ส ค าปฏิ ญ าณ กฎ คติพ จน์ ค าขวัญ ธง วิธี การนี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เรีย นตระหนั ก และ
ภาคภูมิใจในการที่เป็นสมาชิกขององค์การผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็น
องค์กรสตรีที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุดในโลก
4.7) กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) ฝึ กการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อื่นและฝึ ก
การเตรียมพร้อมเสมอ ด้วยการใช้กิจกรรมกลางแจ้งและการอยู่ค่ายพักแรม วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการดาเนินชีวิต
4.8) ฝึ กให้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ต่อชุมชน (Community Service) วิธีการนี้จะทาให้
ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก นิ สั ย การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ชุ ม ชน
ประเทศชาติและสังคมโลก
4.9) เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ นานาชาติ (International Experience) ทั้ งด้ านวัฒ นธรรม
ศาสนา และวิถีชีวิต วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างของบุคคลในชาติและสังคมโลก เพื่อ
ลดข้อขัดแย้งและรู้จักพึ่งพาอาศัยกันเป็นการสร้างสันติสุขในโลก
5) โปรแกรมการจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ มีสาระของ
กิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้
5.1) การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ (Giving Service)โปรแกรมนี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ได้ฝึกฝนทักษะต่าง
ๆ ให้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แสดงความเมตตากรุณา เพื่อให้ไปบาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคม
5.2) การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี
ได้ ฝึ กฝนตนเองให้ เป็ น พลเมือ งที่ ดี มีค วามรับ ผิ ด ชอบ โดยการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต่ อตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของผู้บาเพ็ญประโยชน์
5.3) วัฒนธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage) โปรแกรมนี้จะช่วยให้
เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชื่อ และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์และช่วยเผยแพร่สิ่งที่ดีงามนี้แก่ผู้อื่น
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5.4) สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) โปรแกรมนี้ จ ะช่ ว ยส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
เด็กผู้ห ญิงและเยาวสตรีได้รู้ เข้าใจและตระหนักถึงคุณ ค่าของสิ่งแวดล้อม ได้ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม
5.5) การอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (Relationships) โปรแกรมนี้ จ ะช่ ว ยให้ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง และ
เยาวสตรี ได้ รู้ จั ก ตนเองและรู้ จั ก ผู้ อื่ น ด้ ว ยการเป็ น มิ ต ร และเรี ย นรู้ ก ารท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น โดย
กระบวนการของระบบหมู่
5.6) สุขภาพ (Health) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีสุขภาพดี มี
สติปัญญา มีอารมณ์มั่นคง และรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้เป็นอย่างดี
5.7) ประสบการณ์ นานาชาติ (International Understanding)โปรแกรมนี้จัดขึ้น
เพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลซึ่งมีพื้นฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางาน
ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ เด็ ก ผู้ ห ญิ งและเยาวสตรี จ ะได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมนานาชาติ
ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ เรื่องเกี่ยวกับองค์การผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์แห่งโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสายใยแห่งความสัมพันธ์ของสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์
ทั่วโลก
5.8) เทคโนโลยี (Technology) โปรแกรมนี้จะช่ว ยให้ เด็กผู้ ห ญิ งและเยาวสตรีได้
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะและสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
5.9) ครอบครัว (Family Life) โปรแกรมนี้จะทาให้ เด็กผู้ หญิ งและเยาวสตรีรู้และ
เข้าใจบทบาทความรับผิดชอบและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวและมีพื้นฐานในการสร้างครอบครัวในอนาคต
5.10) วิสัยทัศน์ (My Vision) โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่ อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มี
โอกาสค้นหาความต้องการความสามารถ ความสนใจ และวิสัยทัศน์ของตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
เพื่อเตรียมตัวเองให้สามารถตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจในอนาคตได้เมื่อผู้เรียนรวมกลุ่ม
ปฏิบัติกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ตามโปรแกรม 10 โปรแกรมแล้วผู้เรียนแต่ละคนสามารถเลือกทา
เครื่องหมายแสดงความสามารถ (Efficiency Badges)ที่ตนสนใจและถนัดได้ เป็นการประเมินผลขั้น
สุดท้ายของสมาชิกแต่ละระดับ
6) เงื่อนไขการจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
6.1) เวลาในการร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตรในแต่
ละรุ่น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม
6.2) การจัดกิจกรรม
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6.2.1 ) การจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิด
ชุมนุมทุกครั้งก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวิ นัยในตนเอง โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) เปิดชุมนุม (การเปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องทาทุกครั้งที่มี
การจัดกิจกรรม สาหรับสมาชิกรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ไม่จาเป็นต้องทาทุกครั้ง แต่อย่างน้อยควรทาเดือน
ละ 1 ครั้ ง ) 2) จั ด กิ จ กรรมตามโปรแกรมหรือ ตามเครื่ อ งหมายแสดงความสามารถ (Efficiency
Badges) 3) ใช้วิธีการ (Methods) 9 ข้อ 4) ใช้เพลงหรือเกมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดกิจกรรม 5)
ปิดชุมนุม (การปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องทาทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม สาหรับ
รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ใช้การปิดชุมนุมทุกครั้งด้วยการร้องเพลงเสร็จหนึ่งวัน/Taps)
6.2.2) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อฝึกให้สมาชิกผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลื อ
ตนเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทักษะตามหัวข้อ (Theme) ของการเข้า
ค่ายพักแรม ซึ่งหัวหน้าหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์และเยาวสมาชิกได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว การอยู่
ค่ายพักแรมสามารถทาได้ตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.2.3) กิจ กรรมพิ ธีการ สถานศึ กษาควรจั ด กิจ กรรมพิ ธีการของผู้ บ าเพ็ ญ
ประโยชน์ เช่ น การเปิ ด ชุ ม นุ ม พิ ธี ป ฏิ ญ าณตน พิ ธี ม อบเครื่ อ งหมายแสดงความสามารถพิ เศษ
(Efficiency Badges) พิธีวันราลึก (Thinking Day) เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์มีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการเป็นสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์
6.2.4) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
สมาชิ ก ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ได้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต ามอุ ด มการณ์ ข องผู้ บ าเพ็ ญ
ประโยชน์
6.3) หั ว หน้ า หมวดผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ (Leaders) ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด
กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดผู้บาเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
6.4) สถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้ขออนุญาตเปิดหมวด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เลขที่ 5/12 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 E-mail : ggat.thailand@gmail.com Website :
www.ggat.org โทรศัพท์ 02-245-0242, 245-3599, 245-0641 โทรสาร 02-246-4699
7) การประเมินกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
7.1) ประเมิน จากพฤติกรรมความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยประเมินจาก
จานวนครั้งและเวลาในการจัดกิจกรรม
7.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดย
ประเมินจากผลงานและการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
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7.3) ประเมินพัฒนาการของเยาวสมาชิกด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม
จิตใจสติปัญญา และคุณธรรม โดยประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อได้รับเครื่องหมายแสดง
ความสามารถ โดยกาหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด35
กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม
กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัด
ขึ้ น ตามความสนใจ ความถนั ด ความสามารถของผู้ เรี ย น เพื่ อ เติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพของผู้ เรีย นตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็มตาม
ศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกในการทาประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันการ
จัดตั้งมีการกาหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสถานศึกษา
1) หลักการของกิจกรรมชุมนุมหรือชมรม กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่สาคัญดังนี้
1.1) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ1.2)
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันทางานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทา และช่วยกันแก้ปัญหา 1.3) เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 1.4) เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ชุมนุม ชมรม
2.1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
ของตน
2.2) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
2.3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
35
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2.4) เพื่อให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย
3) ขอบข่ายของกิจกรรม ชุมนุม ชนรม กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข่ายดังนี้
3.1) เป็นกิจกรรมที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
3.2) เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน
3.3) เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลา
เรียน
4) แนวการจั ดกิจ กรรม ชุม นุม ชมรม การจัดกิจกรรมชุมนุ ม ชมรมของสถานศึกษา
สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพของสถานศึกษา ดังนี้
4.1) สถานศึก ษาบริห ารการจั ดการให้ ผู้ เรีย นดาเนิ น กิจ กรรมได้ ห ลากหลาย ทั้ ง
รูปแบบภายในหรือภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาค
เรียนกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา
4.2) กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรสารวจ
ความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม
4.3) กรณีที่สถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้ง
ชุมนุมชมรม และเชิญครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันดาเนินกิจกรรมชุมนุ ม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติที่
สถานศึกษากาหนด
4.4) ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
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แผนภูมิที่ 9 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553), 51.
5) เงื่อนไขของกิจกรรม ชุมนุม ชมรม
5.1) การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาจัดให้เป็นไปตาม
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
5.2) สมาชิกของชุมนุ ม ชมรม ต้องเข้าร่ว มกิจกรรมและปฏิ บัติ ตามระเบี ยบของ
ชุมนุมชมรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ของแต่ละกิจกรรม
5.3). สถานศึ กษามี ระบบการกากับ ติ ดตาม และประเมิน ผลการด าเนิน งานของ
ชุมนุมชมรมอย่างต่อเนื่อง
6) การประเมินกิจกรรม ชุมนุม ชมรม
การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ กาหนด ด้ว ยวิธีก ารที่ห ลากหลายและประเมิน ตามสภาพจริงโดย
กาหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด36

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่ม
เครือไร่ขิงพัฒนา เปิดทาการสองตั้ งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดท่าพูดตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สาม
พราน จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210 โทรศัพท์ 034-318-232 โทรสาร 034-318-717 e-mail :
thapood_60@hotmail.com website : http://www.watthapoodschool.ac.th/
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ข้อมูลด้านบริหาร
1) นาย ชูพงษ์ กาลังงาม วิทยฐานะ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
2) นาย เสรี สุขถาวร วิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านท่าพูด ตาบลไร่ขิง อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยประชาชนร่วมกับเจ้าอาวาสพร้อมใจกัน
จัดตั้งขึ้น ที่ศาลาวัดท่าพูดในบริเวณที่ดินของวัด จานวน 14 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
ลั กษณะพื้ น ที่ เป็ นที่ ราบลุ่ มอยู่ริมแม่น้ า น้าท่ว มถึง ทิ ศตะวันตกติดวัดท่ าพู ดทิ ศ
ตะวันออกติดคลองวัดท่าพูดทิศเหนือติดถนนสายพุทธมณฑล ไร่ขิง ทิศใต้ติดแม่น้านครชัยศรีมีการ
ด าเนิ น งานตามล าดั บ ดั ง นี้ พ.ศ. 2464 เปิ ด ท าการสอนครั้ ง แรก ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ ศาลาการเปรียญวัดท่าพูด นายคลี่ สงกา เป็ นครูใหญ่ ค นแรก และเปิดเป็ น
ทางการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษา พ.ศ. 2464 ชื่ อ ว่ า โรงเรี ย นประชาบาลต าบลไร่ ขิ ง
พ.ศ. 2481 เจ้ า อาวาสวั ด ท่ า พู ด ร่ ว มมื อ กั บ ประชาชนสร้ า งอาคารเรี ย น แบบ ป.2 2 ชั้ น
ขนาด 8 ฮ 24 ม. และขอตั้งชื่ อใหม่ ว่าโรงเรียนวัดท่ าพูด พ.ศ. 2483 นายเอื้อน วาราชนนท์ เป็ น
ครู ใหญ่ จ นถึ ง พ.ศ. 2515 เปิ ด ท าการสอนถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 7 พ.ศ. 2526 ตามหลั ก สู ต ร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 พ.ศ. 2507 สร้างอาคารเรียนแบบ 008 โดยงบประมาณของทาง
ราชการร่วมกับ เจ้าอาวาสและประชาชน พ.ศ. 2509 ทางราชการให้ งบประมาณสร้างอาคารเรียน
แบบ 007 อีก 1 หลั ง เจ้ าอาวาสวัดท่ าพูด และประชาชนร่ว มบริจาคสมทบ พ.ศ. 2517 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017และประชาชนบริจาค
สมทบพ.ศ. 2521 เปิดทาการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2522 เจ้าอาวาสวัดท่าพูด
ร่วมกับประชาชนและทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 แทนอาคารหลังเดิม
ที่ ชารุดอีก 1 หลัง พ.ศ. 2530 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ประชาชนสมทบ
อี ก 1,350,000 บาท สร้ า งอาคารอเนกประสงค์ แบบพิ เศษ (หอประชุ ม ) ขนาด 32 ฮ 36 ม.
พื้นที่ 1,152 ตารางเมตร พ.ศ. 2538 พระครูพิศาลสาธุวัฒ น์ เจ้าอาวาสวัดท่าพูดร่วมกับประชาชน
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบรัตนโกสินทร์สมโภชน์ อาคาร 4 ชั้น 24 ห้องเรียน พ.ศ. 2540 เปิดทาการ
สอนโครงการขยายโอกาสทางการศึ กษา ตั้งแต่ชั้น ระดับ อนุบ าล 3 ขวบ ถึงชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
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พ .ศ. 2548 เปิ ดท าการสอนตั้ ง แต่ ชั้ น ระดั บ ปฐมวั ย ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ าปี ที่ 3 มี นั ก เรี ย น
จานวน 1,631 คน นายสุวรรณ เรือนอินทร์ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน พ.ศ. 2550 เปิดทาการสอน
ตั้งแต่ชั้นระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจานวน 1,631 คน นายสุวรรณ เรือนอินทร์
เป็ น ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น พ.ศ. 2551 มี นั ก เรี ย นจ านวน 1,453 คน นายเกื้ อ กู ล ศรี ส วั ส ดิ์ เป็ น
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น พ.ศ. 2556 มี จ านวนนั ก เรี ย น 1,176 คน ปั จ จุ บั น พ.ศ. 2561 มี นั ก เรีย น
จานวน 1,165 คน นายชูพงษ์ กาลังงาม เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“ร่าเริง แจ่มใส ไหว้งาม นามท่าพูด”
วิสัยทัศน์
“โรงเรี ย นวั ด ท่ า พู ด จั ด การศึ ก ษาได้ ม าตรฐานการศึ ก ษา อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม มี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและสุขภาพ
ผู้เรียนมีคุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ยึดหลักประชาธิปไตยในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
ปรัชญาโรงเรียน
วิชาการก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
อนามัยก้าวพร้อม
สิ่งแวดล้อมก้าวล้า
คุณธรรมก้าวเด่น เน้นชุมชนก้าวนา
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ครูมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายโรงเรียน
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
2. พัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและงานอาชีพอย่างหลากหลาย
3. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน37

37

โรงเรียนวัดท่าพูด, ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล), เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.watthapoodschool.ac.th/
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้ปกครอง/ชุมชน
รองผู้อานวยการ

บริหารงานวิชาการ
-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
-งานวัดผล/ประเมินผล
-งานทะเบียนนักเรียน
-งานวิจยั และพัฒนา
-งานพัฒนาสื่อการสอน
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-งานนิเทศการศึกษา
-งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
-งานพัฒนา 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฯลฯ

การบริหารงบประมาณ
-งานนโยบายและแผน
-งานบริหารการเงินและ
บัญชี
-งานบริหารงานพัสดุ
-งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนการ
ศึกษา
-งานตรวจสอบภายใน

การบริหารบุคคล

การบริหารงานทั่วไป

-งานวางแผนอัตรากาลัง
-งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากร
-งานวินัย และการรักษา
วินัย
-งานส่งเสริมพัฒนา
บุคคลากร

-งานธุรการ
-งานเลขาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
-งานพัฒนาระบบ
บริหาร
-งานอาคารสถานที่
-งานประชาสัมพันธ์
-งานจัดทาสัมมโน
นักเรียน
-งานประสานความ
ร่วมมือ ภาครัฐและ
เอกชน

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดท่าพูด
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
ศุภวดี บุญญวงศ์ ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี งามในการจัด กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน กลุ่ มตั ว อย่างเป็ น ครูที่ ส อนในระดั บ
มัธยมศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา จานวน 446 คน จาก 42
โรงเรีย น และผู้ เรีย นของครู เหล่ านี้ จานวน 1,688 คน พบผลการวิจัย ที่ ส าคัญ ดั งนี้ ป ระการแรก
พฤติกรรมของผู้เรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม แปรปรวนไป
ตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติที่ดีต่อการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การรับรู้การปลูกฝัง และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และประการที่สอง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติที่ดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนและการรับรู้การปลูกฝัง และ
ทางอ้อมจากพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน พฤติกรรมใฝ่ รู้ในการพัฒ นา
และพฤติกรรมเอื้ออาทรสังคม ตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลร่วมกันอธิบายความ แปรปรวนของคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสั ยที่ดีงามได้เพียงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 8 แต่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใน
การพัฒนาได้ร้อยละ 59 และร้อยละ 3638
จุฑ ามาส โกมลทรรค ได้ศึกษา การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในสั งกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง พบว่า 1. การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง ด้านการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก นโยบายที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่ งที่ทาให้การกากับ ดูแลและการบริห ารเกิดประสิทธิภ าพ หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ
จะต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่จะมุ่งไปสู่ความสาเร็จตามที่
คาดหวังไว้ในอนาคต ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาจึงควรส่ งเสริมให้ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความจาเป็น ในการจัดทานโยบาย 2. การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรี ย น โรงเรีย นในสั งกัด เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้ านการนิ เทศติ ดตามอยู่ในระดับ มาก เนื่อ งจาก
บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการเรียนรู้จะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุก
ฝ่าย สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 3. การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
38

ศุ ภ วดี บุ ญ ญ วงศ์ , "ปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ส าคั ญ ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดี งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน," วารสารวิชาการคุณงามความดี 1, 1
(กันยายน 2555): บทคัดย่อ.
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เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริห ารเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคั ญ อย่ างยิ่ งที่ จ ะท าให้ ก ารจั ด การเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ ในการศึ ก ษาประสบ
ความสาเร็จ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ต่างๆให้กับบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.การบริหารของ
ผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการประเมินและ
รายงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสาคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันการจัดการ
เรียนการสอนไปสู่ความสาเร็จ39
มารียา ปัณณะกิจการ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นา
ทักษะการอ่านโน้ตตามแนวคิดโคดายสาหรับผู้ เรียนเปียโนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า 1)
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตตามแนวคิดโคดายสาหรับผู้เรียนเปียโน
ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิด จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และ หมายเหตุ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จานวน 7 แผน ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโคดายนั้นจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่าน
โน้ตโดยเริ่มจากการสอนขับร้อง ทั้งมีการใช้หลักการสอนผู้ใหญ่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อให้การสอนดนตรี สามารถดาเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
ลักษณะการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งเป็น 2.1)
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม (x̅ = 58.58, SD = 3.85) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅=
48.9, SD = 7.61) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2)กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านทักษะการอ่านโน้ต (x̅ = 13.3, SD = 0.97) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 11.9, SD = 0.42) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ (x̅ =
34.60, SD = 4.28) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 27.30, SD = 7.21) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2.4) ด้านเจตคติแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประเมินโดยผู้เรียน และ 2) ประเมินโดย
ผู้สอน ผลการประเมินโดยผู้เรียนซึ่งใช้แบบวัดเจตคติและแบบบันทึกหลังเรียนประเมินความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจหลังการ

39

จุฑามาส โกมลทรรค, "การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง"
(ปริญญานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ, 2556), 82-84.
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เรียนการสอนอยู่ในความพึงพอใจมาก ส่วนผลการประเมินโดยผู้สอนซึ่งใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง40
กิ่ ง กมล ปิ ย มาดากุ ล ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นากิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น เรื่ อ งสร้ า งสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญและต้องการให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียนนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิ ล ป์ ส ร้ างสรรค์ มี ก ารสร้างสรรค์ ท่ า ราขึ้ น มาใหม่ โดยมี ค รูเป็ น ผู้ จั ด การเรี ย นรู้แ ละ
ประเมินผล 2 คนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนประกอบด้วย
หลั ก การเป้ าหมายคุณ สมบั ติของผู้ เรีย นแนวการจัดกิจ กรรม รูป แบบกิ จกรรมค าอธิบ ายรายวิช า
จุดประสงค์โครงสร้างการจัดกิจกรรมสื่อการวัดและประเมินผล คาชี้แจงและแผนการจัดกิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เรี ย นจ านวน 8 แผนจั ด กิ จ กรรมแบบสาธิ ต และเน้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย นให้
สร้างสรรค์ท่ารารูปแบบแถว และการแต่งกายโดยใช้เพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ภายใต้นาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์อาเซียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้อง ระหว่าง 0.80 – 1.00
3 ผลการทดลองจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนจานวน 20 ชั่ ว โมงแบบสาธิ ต และเน้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ 5
ขั้นตอนได้แก่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 2 ขั้นศึกษาทัพวิเคราะห์ 3 ขั้นปฏิบัติฝึกหัดทดลอง 4 ขั้นสรุปทัพ
เสนอผลการเรียนรู้ และ 5 ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้ทับนาไปใช้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมรวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนสร้างสรรค์รูปแบบแถวสร้างสรรค์การแต่งกาย
นาฏยลีลาอาเซียนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ฝึ ก
การทางานเป็นกลุ่มและฝึกการคิด สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนตามความสนใจ 4 ผลการประเมิน
และปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ส ร้ า งสรรค์ น าฏยลี ล าอาเซี ย นอยู่ ใ นระดั บ ดี โ ดยมี
ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ท่าราอยู่ในระดับสูงรองลงมามีความสามารถด้านการสร้างสรรค์
รูป แบบแถวและมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์การแต่งกายอยู่ในระดับต่าสุ ดนักเรียนมีความ
คิดเห็ น ต่ อกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นอยู่ในระดับ เห็ น ด้ วยมากและเห็ น ว่ากิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนเรื่อ ง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนทาให้นักเรียนมีความรู้และฝึกให้มีทักษะในการสร้างสรรค์จะได้เป็นอย่าง
ดีเห็นควรให้มีการปรับปรุงด้านการนาเข้าสู่บทเรียนว่าควรมีสื่อหรือวิธีการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้น
40

มารียา ปัณณะกิจการ, "การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านโน้ตตามแนวคิดโคดายสาหรับผู้เรียนเปียโนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น" (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์ สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ.
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ผู้เรียนเกิดความสนใจ ปรับปรุงระยะเวลากับเนื้อหาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง41
จันทร ก่าภัคสร ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 พบว่ า 1)ปั ญ หาการบริ ห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นมี อ ยู่ 5 ด้ านคื อ ด้ านผู้ บ ริ ห าร ด้ า นครู
ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครองและชุมชนและด้านการจัดการเรียนการสอน 2) แนวทางในการแก้ปัญหา
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการโรงเรียนต้องร่วมมือกันให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนอย่าจริงจัง
ด้านครูส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านนักเรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ ความอดทน ระเบียบวินัย ให้เกิดแก่นักเรียนผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ด้านผู้ปกครองและชุมชน ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง42
ปั ท มา สายพร้ อ มญาติ สุ ว รรณา โชติ สุ ก านต์ และชาญชั ย วงศ์ สิ ร สวั ส ดิ์ ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ ของผู้บริหารกับการจัดกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียนในสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกาหนด
ภารกิจของสถานศึกษา รองลงมาคือ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อย
ที่สุดคือ การจัดการด้านการเรียนการสอน 2) ระดับการดาเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านการนิเทศและติดตาม ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการประเมินและรายงาน 3) พฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ
41

กิ่งกมล ปิยมาลากุล, "การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สาหรับนักเรียนชั้นประถม" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 2557), บทคัดย่อ.
42 จันทร ก่าภัคสร, "การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต2"
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
, 2557), ง.
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ของผู้บริหารสถานศึกษา และการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกัน สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความสัมพันธ์
ระหว่ า งพฤติ ก รรมความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริห ารกั บ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นใน
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0143
วชิรวิทย์ มาลาทอง และจิตตินันท์ บุญสถิรกุล ได้ศึกษาเรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวตาม
ทฤษฎี ก ารเลื อ กอาชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการเข้ า ใจตนเองและการเลื อ กอาชี พ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา* ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎี
การเลือกอาชีพเพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพมีผลต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา และ 2) ภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือก
อาชีพเพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพ พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัด
กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพเพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพสูงกว่าเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0544
ขัตติยะ โคตถา ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3
สังกัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย 1. สภาพการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ปฏิบัติกันมากที่สุด ได้แก่ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
การวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดปัจจัยและพบว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้าน พบว่าอยู่ ในระดับ มากทั้ง 3 ด้าน โดยเรีย งมัช ฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมแนะแนวตามลาดับ ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องที่สาคัญที่ต้องมีการกาหนดเป้าหมายในการจัด
43

ปั ทมา สายพร้อมญาติ และคณะ, "ความสั มพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นาทาง
วิช าการ ของผู้ บ ริ ห ารกับ การจั ดกิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนในสถานศึก ษา สั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา," วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 5, 1 (มกราคม มิถุนายน 2558): 115.
44 วชิรวิทย์ มาลาทอง และจิตตินันท์ บุญสถิรกุล , "ผลของกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการ
เลือกอาชีพเพื่อพัฒ นาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรี ย นประเทื อ งทิ พ ย์ วิ ท ยา," Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบั บ ภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 8, 1 (มกราคม-เมษายน 2558): 1,108.
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การศึกษาให้ชัดเจน ทาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา จึงต้องให้ความสาคัญในเรื่อ งการวางแผน
ดาเนินงาน ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่จนถึงระดับสถานศึกษา ในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นเป็น
กิจกรรมที่จะต้องดาเนินการตามหลักสูตรโดยที่หลักสูตรนั้นได้มีการกาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้
อย่างละเอียด ผู้บริหารและครูจะต้องดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย นตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
เพราะว่ามีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายการวัดผลและประเมิน
กิจกรรมเป็ น ไปอย่างต่อเนื่อง ได้รับการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและประเทศชาติจึงเป็นสาเหตุทาให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
กิจกรรมนักเรียนมีค่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ที่เ ป็นเช่นนี้เพราะว่ากิจกรรมนักเรียนนั้น
เป็น กิจกรรมที่ทุกโรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทุกโรงเรียนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นระเบียบวินัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร-นารี ยุว
กาชาด ควรให้มีการสารวจความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกๆฝ่าย สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูนักเรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมควรจัดขึ้นในระดับต่างๆ อยู่เสมอจัด
ประชุ ม สั ม มนาครู ผู้ ส อนลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ป ระสบการณ์ แ ละ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของโรงเรียน จัดส่งคณะครูเข้ารับการอบรมความรู้
เพิ่มเติมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่น การแต่ง
กาย การทาความเคารพ การเข้าค่ายพักแรม จัดให้ มี การอบรมนายหมู่ลู กเสื อ เพื่ อเป็น ผู้ นาและ
แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดทั่วไป ดูแลการจัดการให้อยู่ในกฎ ระเบียบ อยู่เสมอ45
อลิษา สืบสิงห์ ที่ได้ศึกษา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ที่พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่ปฏิบัติกันมากที่สุด ได้แก่ การกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเห็นว่า
โดยภาพรวม ส่ วนใหญ่ จ ะมีก ารบริห ารหลั ก สู ตรทุกขั้ นตอนปฏิ บัติ อยู่ในระดับ มาก เมื่อ พิ จารณา
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนการบริห ารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า ขั้นที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา พบว่า การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรใน
45

ขัตติยะ โคตถา, "การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 90.
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โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ การทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน การจัดทาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้คลอบ
คลุมและเป็นปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรมวิชาการ (2545, หน้า 24-27) ที่กล่าวไว้ว่า
ขั้นเตรียมความพร้อมของสถานศึ กษาเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนนาร่อง โรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนแกนนาที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2552 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา ด้านการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า มีการ
วาง แผนการนิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
การบริ ห าร หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา น าผลการนิ เทศไปปรับ ปรุง พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ
ประเมินผลการนิเทศ กากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จากปัญหาที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ
เตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและครูไม่วางแผนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข คือ
ผู้อานวยการโรงเรียนต้องทาความเข้าใจกับครูให้พัฒนาตนเองและวางแผนการดาเนินการร่วมกันใน
การออกแบบกิจกรรมการเรีย นรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เทคนิคการสอนและกระบวนการคิด46
เพราพิมล ป้องเมือง และดร. พัชรีวรรณ กิจมี ได้ศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาละวิน อาเภอสบเมย จั งหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า โรงเรียนส่ว นใหญ่ ประสบปัญ หาเรื่องของการ
สื่อสาร เพราะครูส่วนมากพูดภาษาไทย แต่นักเรียนเกือบทั้งหมดพูดภาษาถิ่น โรงเรียนจึงเลือกครูที่
สามารถพูดภาษาถิ่นได้ เป็นแกนนาในการทากิจกรรมแนะแนว และมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ
การให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (2) กิจกรรมนักเรียน พบว่า ทุก
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมครบถ้วน แต่พบปัญหาในเรื่องของความหลากหลายของผู้ร่วมกิจกรรม และ
ความแปลกใหม่ของกิจกรรม (3) กิจกรรมเพื่อสั งคมและสาธารณประโยชน์ พบว่า โรงเรียนจัดให้
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักความเสียสละและรู้จักทางานเพื่อส่วนรวมเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากการจัดกิจกรรมใน 3 ลักษณะดังกล่าวแล้ว โรงเรียน
ยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒ นาตัวเองและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัด
46

อลิษา สืบสิงห์, "การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1," วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 10, 3 (กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558): 365-366.
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บอร์ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมการเข้าค่ายอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอีกด้วย47
สุทธิ สีพิกา ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจั ยพบว่า (1) สภาพการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลู กเสือสามัญ ระดับ
ประถมศึกษา ครูส่วนใหญ่กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
สังคม ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ครูกาหนดเนื้อหาเกี่ยวกับคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว
และการผจญภั ย และค่ า ยพั ก แรม ครู จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริ ย์ ครู วัด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ด้ ว ยวิธีก ารที่ ห ลากหลาย (2) แนวทางการจั ด
การเรี ย นการสอนกิ จ กรรมลู ก เสื อ สามั ญ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ด้ า นการก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ครูควรมุ่งเน้นการพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม และการนาความรู้ไปใช้ ด้าน
การกาหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ครูควรกาหนดเนื้อหาวิชาบังคับตามหลักสูตรไว้ในภาคเรียนที่ 1
และกาหนดเนื้อหาวิชาพิเศษไว้ในภาคเรียนที่ 2 ด้านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และมีเวลาเรียนอย่างน้อย 1 คาบต่อสัปดาห์ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น วิธีการสอนลูกเสือ 10 วิธี การใช้ระบบหมู่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
และการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูควรวัดและประเมินผล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ มีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
ชัดเจน48
คณิศร์ จับจิตต์ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริ มงานแนะแนวในโรงเรียนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการดาเนินงานแนะแนวในทุกโรงเรียน รายการ ที่มีการดา
เนินงานแนะแนวในระดับปฏิบัติมากที่สุด คือ โรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ส่วนที่มีการดาเนินงานแนะแนวในระดับ ปฏิบัติน้อย
47

เพราพิมล ป้องเมือง และพัชรีวรรณ, "การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน," วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4, 1 (มิถุนายน 2558 –
พฤษภาคม 2559): 27-28.
48 สุทธิ สีพิกา, "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับประถมศึกษา"
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า หลั ก สู ต รและการสอน จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย 2560),
บทคัดย่อ.
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คือ การจัดโครงการหางานให้นักเรียนเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 2) แนวทางการส่งเสริม งานแนะ
แนวประกอบด้วยรายการปฏิบัติจานวนทั้งสิ้น 25 รายการ ซึ่งจาแนกตามประเภทของ การดาเนินงาน
แนะแนวทั้ ง 5 ด้ าน คื อ ด้ านการวางแผนในการปฏิ บั ติ งานแนะแนว มี 5 รายการ รายการที่ มี
ความเหมาะสมที่สุด คือ จัดทาโครงการแผนงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อระบุ ปัญหาการ
แนะแนวในโรงเรีย น (x̅ = 4.26) ด้านการจัดองค์การงานแนะแนว มี 5 รายการ รายการ x̅ ที่ มี
ความเหมาะสมที่สุดคือ โรงเรียนจัดทาแบบสารวจความสนใจของนักเรียนต่อกิจกรรมแนะแนวของ
โรงเรียน (x̅ = 4.46) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแนะแนวมี 5 รายการ รายการที่มีความ
เหมาะสมที่สุดคือ สถานศึกษาส่งครูและบุคลากรไปฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการแนะแนวตามสถานที่
ต่ า ง ๆ (x̅ = 4.53) ด้ านการอานวยการในการบริ ห ารแนะแนวมี 5 รายการ รายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมที่สุดคือ การจัดอบรมในด้านการส่งเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของงานแนะแนว (x̅
= 4.40) ด้านการติดตามและประเมินผล มี 5 รายการ รายการที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ จัดทา
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทางานในการติดตามผลและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (x̅ =
4.43) โดยทุกรายการมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก49
ปฐมาวดี พัฒนสิงห์ นิรันดร์ จุลทรัพย์ และ อมรวรรณ วีระธรรมโม ได้ศึกษาเรื่อง การจัด
กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีใน 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์พบว่า ภาพรวมครูและนักเรียนมี
ความเห็นด้วยต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างกัน และนักเรียน
ที่มีระดับชั้นการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแตกต่างกันที่ระดับ นัยยะ
สาคัญทางสถิติ .0550

49

คณิศร์ จับจิตต์, "การศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส ทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1," วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 1 (มกราคม-เมษายน 2559): 1.
50 ปฐมาวดี พั ฒ นสิ ง ห์ และคณะ, "การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ของโรงเรี ย นมอวิ ท ยานุ ส รณ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี ," วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 17, 1 (มกราคม- มิถุนายน 2560): 57.
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งานวิจัยในต่างประเทศ
จอห์ น สั น (Johnson) ได้ศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจั ยส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อแผนการให้ คาปรึก ษาที่ มี
ประสิทธิผลในโรงเรียนผลการวิจัยพบว่าแผนการแนะแนวในปัจจุบันควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข
เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าประสงค์ นอกจากนั้นการสารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียน จะ
สามารถน ามาใช้ ได้กั บ ฝ่ ายกิ จ กรรมป้ อ งกั น การศึก ษาที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อ มุ่ งให้ ความส าคัญ กั บ
ความก้าวหน้าของนักเรียน51
แบรกก์ (Bragg) ได้ศึกษาติดตามประวัติการลูกเสือในประเทศแคนาดา จากปลายศตวรรษที่
19 จนถึงเพี ยงหลั งสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยพยายามให้ ได้รับความเข้าใจว่าความเป็ นชายนั้น ได้
รับ คานิ ย ามจากผู้ แต่งและสนั บ สนุ นขบวนการลู กเสื อ ว่าอย่างไร ในเบื้ อ งต้น ที่ ใช้ คู่มือ ลู กเสื อและ
หนั งสือส่ งเสริมนั้น การวิจัย ครั้งนี้ โต้แย้งว่าขบวนการได้ให้ นิยามภาพลั กษณะของวัยผู้ ใหญ่ อย่าง
ชัดเจน สาหรับชาวแคนนานาในช่วงเวลาที่ โครงสร้างของความเป็นชายเป็นที่รับรู้ว่าอยู่ในสภาพ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ ขบวนการลูกเสือ ไม่เพียงแต่เสนอสถานที่หลบหนีสาหรับ “วิกฤตของ
ความเป็นชาย” เท่านั้น แต่ยังได้ช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถานที่หรือบทบาทของผู้ใหญ่เพศ ชาย
ให้เป็ นที่ยอมรับ มากขึ้นในสังคม ศตวรรษที่ 20 ปรากฏว่าในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ อาจจะ ไม่ให้
ความเข้าใจประสบการณ์ในอดีตของลูกเสือแต่ละคนในขบวนการนั้น ก็พยายามทาให้เข้าใจ ง่ายขึ้น
เกี่ยวกับวิธีการที่ชาวแคนาดาบางคนพยายามให้นิยาม คานิยามของคาว่า วัยผู้ใหญ่ เป็นที่ ยอมรับ
แล้วนาทางชีวิตของพวกเขาไปตามโครงสร้างเหล่านั้น52
ราสคอฟ (Raskoff) ได้วิจัยเรื่อง ผลงานเกี่ยวกับองค์กรอาสาสมัครของวัยรุ่นที่เป็น ลูกเสือ
โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษา เอกสารอ้างอิง
การจัดองค์กรเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากรายงานต่างๆ ทางสื่อมวลชน ผลการวิจัย พบว่า การทา
กิจกรรมต่างๆ จะต้องใช้เวลาทุ่มเท และอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการจัดเครือข่าย ต้อง
พัฒนาทักษะในการทากิจกรรม ปรับปรุงให้เหมาะสม ใช้การเสริมแรง กระตุ้น สร้างพลังอานาจให้มี

51

Donita Louise Johnson, Significant Factors Influencing an Effective
School Counseling Program, [Online] , accessed 19 September 2019. Available from
http:// WWW lib. Umi.com/dissertation/ fullcit/309793/.
52 Ross Andrew Bragg, "The Boy Scout Movement in Canada; Defining
Contructs of Masculinity for the Twentieth Century" (MA.thesis,Dalhousie University,
1995).
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พลั งท้ า ทายความสามารถ ตั้ งองค์ ก รประสานงานร่ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ การจั ด กิ จ กรรมต้ อ ง
หลากหลายมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเพศและวัฒนธรรม53
ดีน (Dean) ได้ศึกษาประวัติขบวนการลู กเสื อในอเมริกา จากเริ่มแรกในปี 1910 จนถึงปี
1990 จากเมื่อน าขบวนการลู กเสื อเข้ามาในอเมริกาจนถึงปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้ นาขบวนการนี้ได้
พิ จ ารณาเห็ น ว่า การลู ก เสื อเป็ น การศึก ษาและเป็ น โปรแกรมการสร้างนิ สั ยบุ ค คลที่ เข้ าถึ งราว ๆ
เด็กชาย 1 คนจากทุก ๆ 4 คน ในจานวนประชากรวัยลูกเสือ อย่างไรก็ตามการลูกเสือส่วนใหญ่ ถูก
ปล่อยปละละเลยจากโรงเรียนของเขาที่มีการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ สถาบันการศึกษา
ในอเมริกา การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้ นการลูกเสือ และบอกเล่าว่าการลูกเสือเกี่ยวกับ อะไรทั้งหมดนั้น
และพบว่าการลูกเสือมีอยู่ใน 3 ส่วน คือ การลูกเสือจากปี 1910 จนถึงตอนเริ่ม สงครามโลก ครั้งที่ 2
ในปี 1942 เรื่องราวที่เขียนขึ้นจากความทรงจาของผู้เขียน ซึ่งทาหน้าที่ นักวิชาชีพลูกเสือ ปี 19431973 การลูกเสือระหว่างการกากับดูแลของ Alden Barber ซึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในปี 1973
และผู้สืบต่อเขาจนถึงปี 199054
สรุป
หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐานพุ ท ธศักราช 2551 ได้ บรรจุกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัด
ให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน มุ่ง
สร้างเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง สร้างจิตสานึก และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาด และดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน และ
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยจัดขึ้นตามความพร้อมของ
สถานศึกษา ความต้องการของ ผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของชุม ชนจึงประสบผลสาเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ด้วยสาเหตุดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงให้แนวคิดการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 7 ประการคือ 1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน
53

Raskoff sall A, "Volunteering to Do Genter: Adultvalunteers in Boy Scouts"
(Dissertation Abstract International, 1995), 3966-A.
54 John Isaac Dean, "Scouting in America" (PhD dissertation University of South
Carolina,Dissertation Abstracts International, 1993), Abstracts.
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ผู้ปกครอง 2) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 3) สารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น สภาพปั ญ หาความต้อ งการ ของผู้ เรียน 4) ร่วมกัน วางแผนระหว่างคณะครู ผู้ เรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ 6) กาหนดการ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรมแต่ละภาคเรียน และชั้นปี 7) สรุป รายงานผล
การปฏิบัติงาน

บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 2) แนวการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 การวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การวิ จัย เชิ งพรรณนา (descriptive research)
ประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรีย นตามแนวคิดของหลั ก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการดาเนินการวิจัยได้กาหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่ อให้ ก ารวิจั ย ด าเนิ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ บรรลุ วัตถุป ระสงค์ข องการวิจั ย ผู้ วิจัยจึ ง
กาหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาสภาพปัญ หา อุปสรรค จากเอกสาร ตารา
ข้อมูล สถิติ และวรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยหรือรายงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาและความเห็นชอบในการจัดทาโครงร่างงานวิจัย รับข้อเสนอแนะ
มาปรับ ปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้ สมบูรณ์ นาเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัย จากบัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นที่ 2 การดาเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรั บปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วนาเครื่องมือที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
ขั้นที่ 3 รายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนของการจัดร่างรายงานการวิจัยเสนอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสารนิ พ นธ์ ตรวจสอบความถูกต้อ ง ปรับ ปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่ คณะกรรมการผู้
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ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้การดาเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดระเบียบ วิธี
วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบวิธีวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสร้าง เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non - experimental
case study ) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้

O

S
S หมายถึง
X หมายถึง
O หมายถึง

X
ประชากรที่ให้ข้อมูล
ตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลที่ได้

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อานวยการ 1 คน
รองผู้อานวยการ 1 คน และ ครูผู้สอน 51 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน โดยไม่รวมผู้วิจัย
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ตัวแปร
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย ตั ว แปรพื้ น ฐาน และตั ว แปรที่ ศึ ก ษา
มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปร พื้น ฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ สถานภาพส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด
2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยขั้นตอน
การดาเนินการที่สาคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง หมายถึง การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒ นาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดประชุมชี้แจงให้
ผู้ปกครอง ครู และ นักเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียนให้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และดาเนินการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เขียน
3) การส ารวจข้ อมู ล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุม ชน และท้ องถิ่น สภาพ
ปั ญหาความต้องการของผู้เรีย น เป็นการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของของสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน และสารวจความต้องการของของผู้เรียน จากชุมชน และท้องถิ่น ตลอดจน
ศึก ษาข้ อมู ล เกี่ย วกั บ ท้ องถิ่น เพื่ อเป็ น ข้อมู ล ให้ ส อดคล้ องกับ บริบ ทสถานศึ กษา เพื่ อใช้ ในการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
4) การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยนาข้อมูลจาก
ข้อ 2 และ 3 มาจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดบทบาทของ
ผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
5) การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน เป็นการดาเนินกิจกรรมแผนงาน โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ และปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่าง
ดาเนินกิจกรรมโครงการ
6) การกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรมแต่ล ะ
ภาคเรียนและ ชั้นปี โดยมีการกาหนดวิธีการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นอย่าง
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ครอบคลุม ให้เป็นไปตามสถานศึกษากาหนด และมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบเชิง รูปธรรม
7) การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรม
พัฒ นาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน และรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย
จัดทาข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย ในครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ใช้ แ บบสอบถาม เป็ น เครื่อ งมื อ ส าหรับ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล จานวน 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 แบบสอบถาม เป็นแบบสาหรับเก็บข้อมูลจานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (forced choice)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน โดยผู้ วิจั ย สร้ างเครื่ อ งมื อ มาจากคู่ มื อ แนวทางการบริห ารกิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นของ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ของไลเคิ ร์ท (Likert's five rating scale) โดยผู้ วิจัยกาหนดค่าระดับ คะแนนของช่ว ง
น้าหนัก เป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีน้าหนัก
เท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมาก ให้มีน้าหนักเท่ากับ
4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน้าหนัก
เท่ากับ 3 คะแนน
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ระดับ 2 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับน้อย ให้มีน้าหนักเท่ากับ
2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้าหนัก
เท่ากับ 1 คะแนน
ประเภทที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยนา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่ อศึ ก ษาความคิ ดเห็ น เกี่ย วข้อเสนอแนวทางในการพั ฒ นาการบริห ารกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นใน
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โดยพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าต่าสุด
มาสร้างข้อคาถาม เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนาข้อมูลที่มี
ค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าสูงสุด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัด
ท่าพูด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
การสร้างเครื่องมือ
เพื่ อ ให้ เกิ ดความเที่ ย งและความเชื่ อมั่ น ของเครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้
ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้
1 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตาราทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี แล้วนาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นที่ 2 นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 คน
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขสานวนภาษาที่ใช้ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหา โดยใช้เทคนิค IOC (Index
of Item Objective Congruence) โดยมีค่าอยู่ที่ 0.66 – 1.00
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน และครูผู้สอน 20 คน รวม 30 คน โรงเรียนดอน
หวาย
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ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตาม
วิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (α - coeffecient) ซึ่งผลวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่ามีค่า 0.905 แสดงว่ามีความเที่ยง 81% ถือว่ามีคุณภาพ
ขั้น ตอนที่ 5 น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ มตัวอย่างHarper & Row Publishers^Harper &
Row Publishers^Harper & Row Publishers^Harper & Row Publishers^Harper &
Row Publishers^
2 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ กษาแนวคิ ด หลั กการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อ งกับ แบบสั มภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ า ง และข้ อ มู ล ปั ญ หา ที่ ได้ จ ากแบบสอบถาม มาพั ฒ นาเป็ น แบบสั ม ภาษณ์ มี โ ครงสร้า ง
ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ เชี่ย วชาญ เพื่ อ ศึก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วข้ อเสนอแนวการบริห าร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยพิจารณาผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล จากแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าต่าสุดมาสร้างข้อคาถาม เพื่อหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 2 และ นาข้อ มูล ที่ มีค่ามั ช ฌิ ม เลขที่ มี
ค่าสูงสุด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อความสมบูรณ์
และถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยสัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา และหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ท าหนั งสื อ ถึ งคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เพื่ อ ขอความ
ร่วมมือไปยังผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าพูด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลโดย การตอบแบบสอบถามจากผู้อานวยสถานศึกษา รองผู้อานวยการ สถานศึกษา
และครูในโรงเรียนวัดท่าพูด
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาด้วยตนเอง
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
4. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากจ านวนแบบสอบถามที่ ได้ รั บ คื น มาจากนั้ น น าผลที่ ได้ ม า
วิเคราะห์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้ห น่ วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือบุคลากร
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน ครู 51 คน รวม 53
คน ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจัดกระทากับข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
2. จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์
3. ลงรหั ส ข้ อ มู ล น าไปค านวณค่ าสถิ ติ เพื่ อ ท าการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูป
4. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย
5. วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ (content analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ใช้ ก าร
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
2. เพื่อทราบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต
(µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์
(Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 -4.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่
ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis)
สรุป
การวิจัยเรื่อง บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหาร
กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นใน โรงเรี ย นวัด ท่ าพู ด (นครผลประชานุกู ล ) ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 2) แนวทางการบริหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัด
วัดท่าพูด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 53 คน เป็นประชากร
เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้เสนอแนวทางในการ
บริ ห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น 7 ขั้ น คื อ 1) ประชุ ม ชี้ แจงคณะครู ผู้ เรีย น ผู้ ป กครอง 2) ศึ ก ษา
วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ เป้ าหมาย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ โครงสร้างหลั กสู ตรของ สถานศึ กษาที่
เกี่ยวข้องกับ การพั ฒ นาผู้ เรีย น 3) ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้ องถิ่น
สภาพปัญหาความต้องการ ของผู้เรียน 4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เ กี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ 6) กาหนดการประเมิน
และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล การผ่ า นกิ จ กรรมแต่ ล ะภาคเรี ย นและ ชั้ น ปี 7) สรุ ป รายงานผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อทราบแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนใน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
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เขต 2 การสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 2) แนว
ทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 เป็ น หน่ ว ยวิเคราะห์ (Unit of
analysis) ประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวนทั้งสิ้น 53 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับคืนจานวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100 นาผลที่ได้มาหาแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กู ล ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 โดยวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และนาเสนอข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบการบรรยาย จาแนกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริ ห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นวั ด ท่ า พู ด (นครผลประชานุ กู ล )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร และ คุณครู โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาวิ เ คราะห์ โ ดยสรุ ป เป็ น ค่ า การแจงแจง ความถี่ (Frequency Distributions)
และค่าร้อยละ (Percentage) ได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

ความถี่

ร้อยละ

รวม

13
40
53

24.53
75.47
100.00

รวม

9
22
9
13
53

16.99
41.50
16.99
24.52
100.00

รวม

31
22
0
53

58.49
41.51
0.00
100.00

2
8
43
53

3.78
15.09
81.13
100.00

18
6
17
2
3
7
53

33.96
11.32
32.10
3.77
5.66
13.20
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. ตาแหน่งหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู
รวม
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด
ต่ากว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 ปีขึ้นไป
รวม
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จากตารางที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ มตัวอย่างจานวน 53 คน ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง มีจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
75.47 และกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีจานวน 13 คิดเป็นร้อยละ 24.53
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
41.50 รองลงมาอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.52 ต่ากว่า 30 ปี มีจานวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.99 และมีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจานวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.49 และมีระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 41.51
ตาแหน่งหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.13และอยู่ในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และอยู่ใน
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78 ตามลาดับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่ากว่า 5 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 26 ปีขึ้น
ไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จานวน 6 คน คิด
ร้อยละ11.32 ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 21 - 25 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริห ารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการ
วิเคราะห์ การบริห ารงานวิชาการ วิเคราะห์ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : μ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: σ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม
N = 53
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
ระดับความ
μ
σ
(นครผลประชานุกูล)
คิดเห็น
1. การประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
4.11
0.84
มาก
2. การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โครงสร้าง หลักสูตร
3. การสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน
และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน
4. การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง
5. การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน

4.21

0.79

มาก

4.15

0.84

มาก

4.28

0.81

มาก

4.25

0.78

มาก

6. การกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล

4.32

0.77

มาก

7. การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน

4.24

0.74

มาก

4.23

0.73

มาก

รวม

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุ กู ล ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 รายขั้น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (μ = 4.23, σ = .73) เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนจะพบว่า
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระดับมากทุกขั้น โดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล (μ = 4.32 ,σ = 0.77)
การร่ ว มกั น วางแผนระหว่างคณะครู ผู้ เรี ย น และผู้ เกี่ ย วข้ อ ง (μ = 4.28 ,σ = 0.81) การปฏิ บั ติ
กิจกรรมตามแผนงาน (μ = 4.25 ,σ = 0.78) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน (μ = 4.24 ,σ = 0.74)
การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง หลักสูตร (μ = 4.21 ,σ
= 0.79) การสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการ
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ของผู้เรียน (μ = 4.15,σ = 0.84) และการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง (μ = 4.11 ,σ =
0.84) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.73 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
N= 53
ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
ระดับความ
μ
σ
คิดเห็น
1. มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงให้ ผู้ ป กครองเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด 4.11 0.95
มาก
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงให้ ค ณะครู เ ข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด 4.11 0.91
มาก
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด 4.11 0.93
มาก
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม
4.11 0.84
มาก
จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุ กู ล ) ขั้ น ตอนการประชุ ม ชี้ แ จงคณะครู ผู้ เรีย น ผู้ ป กครอง โดยภาพรวมผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (μ = 4.11, σ = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงมัชฌิม
เลขคณิตเท่ากัน ดังนี้พบว่า มีการประชุมชี้แจงให้ ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒ นา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (μ = 4.11, σ = 0.95) การประชุมชี้แจงให้คณะครูเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒ นาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (μ = 4.11, σ = 0.91)
และการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (μ = 4.11, σ = 0.93) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.84
ลั กษณะเช่ นนี้ แสดงว่าความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็ นสอดคล้ องค่ อนข้างไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
N = 53
ขั้นตอนการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง μ
ระดับ
σ
ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
ความ
คิดเห็น
1. มี ก ารศึ ก ษาวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง 4.25 0.92
มาก
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
2. มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 4.30 0.80
มาก
การพัฒนาผู้เรียน
3. มีการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้อง 4.09 0.86
มาก
กับบริบทของสถานศึกษา
รวม
4.21 0.79
มาก
จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการศึกษา
วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ เป้ าหมาย คุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ โครงสร้างหลั กสู ตร โดยภาพรวมผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (μ = 4.21, σ = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงมัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการศึกษาโครงสร้างหลั กสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นาผู้เรียน (μ = 4.30, σ = 0.80) มีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน (μ = 4.25, σ = 0.92) และมี
การเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (μ = 4.09, σ
= 0.86) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.79 ลั กษณะเช่นนี้แสดงว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

93
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน
N = 53
ขั้นตอนการสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา
ระดับความ
μ
σ
ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน
คิดเห็น
1. มีการเตรีย มและส ารวจความพร้อมของสถานศึกษาใน
มาก
0.91
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ ส อดคล้ องกั บ บริบ ทของ 4.23
สถานศึกษา
2. มีการสารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของผู้เรียนใน 4.15
มาก
0.93
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. มีการเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับ ท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับบริบ ท 4.09
มาก
0.84
ของสถานศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม
4.15
0.84
มาก
จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการสารวจ
ข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน โดย
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (μ = 4.15, σ = 0.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการเตรียมและสารวจความพร้อมของสถานศึกษา
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (μ = 4.23, σ = 0.91) มี
การสารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ = 4.15, σ
= 0.93) และมีการเก็บ ข้อมูล เกี่ยวกับท้ องถิ่นให้ ส อดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ = 4.09, σ = 0.84) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม
เท่ากับ 0.84 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
N = 53
ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และ
ระดับความ
μ
σ
ผู้เกี่ยวข้อง
คิดเห็น
1. คณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการนาข้อมูลจากข้อ 2
0.94
มาก
และ 3 มาจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 4.19
พัฒนาผู้เรียน
2. มีการจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 4.30
0.82
มาก
พัฒนาผู้เรียน
3. มีการกาหนดบทบาทของผู้ บ ริหาร สถานศึกษา หั วหน้า
0.86
มาก
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรีย น ครูที่ป รึกษา ผู้ เรียน ผู้ ปกครองและ 4.36
ชุมชน เพื่อให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
รวม
4.28
0.81
มาก
จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการร่วมกัน
วางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่
ในระดับมาก (μ = 4.28 σ = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียง
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ มีการกาหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
(μ = 4.36, σ = 0.86) มีการจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ =
4.30, σ = 0.82) และคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการนาข้อมูลจากข้อ 2 และ 3 มาจัดทา
แผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ = 4.19, σ = 0.94) เมื่อพิจารณา
จากส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากั บ 0.81 ลั กษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็ นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

95
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน
N = 53
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน
μ
σ ระดับความ
คิดเห็น
1. มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนา
4.21 0.84
มาก
ผู้เรียนที่กาหนดไว้
2. มีการจัดทาโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้
4.36 0.86
มาก
3. มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระหว่างดาเนินกิจกรรมโครงการ
รวม

4.21

0.84

มาก

4.25

0.78

มาก

จากตารางที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนงาน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนงาน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.25, σ = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ มีการจัดทาโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ (μ = 4.36, σ = 0.86)
มีการปฏิบั ติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนที่กาหนดไว้ (μ = 4.21, σ =
0.84) ซึ่งเท่ากันกับ มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่างดาเนินกิจกรรม
โครงการ(μ = 4.21, σ = 0.84) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.78
ลักษณะเช่น นี้แสดงว่าความคิดเห็ นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล
N = 53
ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล
ระดับความ
μ
σ
คิดเห็น
1. มีการกาหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนา
4.36 0.83
มาก
ผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นปี
2. มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.45 0.80
มาก
อย่างคลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและชั้นปี
3. มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่ละ 4.32 0.83
มาก
ภาคเรียนและ ชั้นปีตามที่สถานศึกษากาหนด
4. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียน 4.15 0.95
มาก
อย่างเป็นรูปธรรม
รวม
4.36 0.83
มาก
จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุ กูล ) ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 2 ขั้น ตอนการ
กาหนดการประเมิ น และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล โดยภาพรวมผู้ ตอบแบบสอบถามมีค วามคิ ดเห็ น
อยู่ในระดับมาก (μ = 4.36, σ = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริ ห ารกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นในโรงเรียนวัดท่ าพูด (นครผลประชานุ กูล ) ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างคลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและ
ชั้น ปี (μ = 4.45, σ = 0.80) มีการกาหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนแต่ละ
ภาคเรียนและชั้นปี (μ = 4.36, σ = 0.83) มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่ละ
ภาคเรียนและ ชั้นปีตามที่สถานศึกษากาหนด (μ = 4.32, σ = 0.83) และ มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม (μ = 4.15, σ = 0.95) เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.83 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคล้องค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
N = 53
ขั้นตอนการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระดับความ
μ
σ
คิดเห็น
1. มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.45
0.80
มาก
แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
2. มีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
4.32
0.83
มาก
ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน
3. มีจัดทาข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
4.15
0.95
มาก
ผู้เรียน
รวม
4.32
0.77
มาก
จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุ กู ล ) ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 ขั้น ตอนสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขั้นตอนสรุป รายงานผลการ
ปฏิบั ติงาน อยู่ ในระดับ มาก (μ = 4.32, σ = 0.77) ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจะพบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
(μ = 4.45, σ = 0.80) มีการกาหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละภาคเรียน
และชั้นปี (μ = 4.32, σ = 0.83) และ มีจัดทาข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(μ = 4.15, σ = 0.95) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.77 ลักษณะ
เช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
แนวทางบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ วิเคราะห์
เนื้ อหาจากข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด เพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาแนวทางการบริห ารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จากการสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สามารถรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้
1. แนวทางการบริ ห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้ เขียน ขั้นตอนการการประชุมชี้แจงคณะครู
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ได้แนวทางเพิ่มขึ้นอีก คือ
1.1 ผู้บริหารควรวางแผนประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในขณะเดียวกันให้ร่วมกันกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและผู้เรียน
1.2 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ให้การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เขียน ขั้นตอนการสารวจข้อมูล ความพร้อมของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ได้แนวทางเพิ่มขึ้นอีก คือ
2.1 กระบวนการการเตรี ย มและการส ารวจความพร้ อ มของสถานศึ ก ษา ควร
ดาเนินงานตามกระบวนการ
- การศึกษานโยบาย หลักสูตร และแนวทางการพัฒนากิจกรรม
- จั ดท าเครื่ องมือ ส ารวจความพร้อมและความต้องการของครูและนั กเรียน เช่ น
แบบสอบถาม
- วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
- ประชุมครู เพื่อสร้างความเข้าใจและสารวจความพร้อม ความต้องการของครู
- นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 ควรมีการส ารวจบริบ ทและความต้ องการของชุมชน ผู้ ปกครอง โดยจัดการ
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสอบถามความ
ต้องการของชุมชน และประชุมหาข้อเสนอแนะต่างๆร่วมกัน เพื่อนาข้อมูลมาออกแบบกิ จกรรมและ
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เป็ น แนวทางในการพั ฒ นากิ จ กรรมผู้ เรีย น เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทและความต้อ งการของครู
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
3. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนการการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู
ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้แนวทางเพิ่มขึ้นอีก คือ
3.1 ขั้น การวางแผนร่วมกัน ควรมีการประชุมร่ว มกัน ของทุ กฝ่ายทั้ งครู นักเรียน
ชุ ม ชน ผู้ ป กครอง และน าข้ อ สรุ ป จากการส ารวจข้ อ มู ล และความพร้ อ มของสถานศึ ก ษามาใช้
ประกอบการวางแผนร่ วมกัน หาแนวทางในการดาเนิ นงาน และร่วมกัน ระดมความคิดออกแบบ
กิจกรรมต่างๆ
3.2 กระบวนการนาข้อมูลข้อมูลจากการประชุมชี้แจงและสารวจมาจัดทาแผน
- ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
- ประชุมและนาข้อสรุปจากการสารวจข้อมูลและความพร้อมของสถานศึกษามาใช้
ประกอบการวางแผนร่วมกันเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับ สนุนให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้คาปรึกษา ตลอดจนมี
การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
- ตรวจสอบผลการดาเนินงาน รวมถึงรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่พบเพื่อนามา
ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป
- จัดทารายงานและเผยแพร่
3.3 การก าหนดบทบาทของผู้ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น ควรค านึ งถึ ง
ความสามารถ ศักยภาพ และความเหมาะสมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่ อการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และออกคาสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน
4. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินผลได้แนวทางเพิ่มขึ้นอีก คือ
4.1 การประเมินผลต้องคานึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพ
ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการกาหนดเกณฑ์ การประเมินควรมีเกณฑ์ที่ต่างกัน ควรแยกนักเรี ยนออกเป็นกลุ่ม
และประเมินผลตามความสามารถที่ไม่เท่ากัน
4.2 ขั้นตอนการประเมินต้องมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน และสร้าง
เครื่องมือการประเมินผล
4.3 เกณฑ์การประเมินจะต้องคานึงถึง 3 ด้าน คือ
- เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีการกาหนดเกณฑ์ให้แน่ชัดว่าเข้าร่วมกิจกรรม
เท่าใด จึงจะผ่านเกณฑ์
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- การปฏิบัติกิจกรรม ครูสังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยกิจกรรม
พัฒ นาผู้เรียนที่สถานศึกษาและครูเป็นผู้ออกแบบจะสามารถทาให้ผู้เรียนมีความสามารถตรงความ
ต้องการ และเป้าหมายของการจัดกิจกรรม
- ผลงาน ชิ้นงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. การบริหาร
กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นวัด ท่ าพู ด (นครผลประชานุ กู ล ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2. แนวการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้บุคลากรโรงเรียน
วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
จากจานวนผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถิติที่ใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาผลที่ได้มา
หาแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร จานวน 5 คน นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีข้อค้นพบสรุปได้ ดังนี้
1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขั้นตอน พบว่า การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งถ้าเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล รองลงมาขั้นตอน
การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง, การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน ด้าน
การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน, การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร, ด้านการสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพ
ปัญหาความต้องการของผู้เรียน และขั้นตอนประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
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2. แนวทางการบริห ารกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียนในโรงเรียนวัดท่ าพู ด (นครผลประชานุ กูล )
ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแนวทางเพิ่ มเติ มคือ ผู้ บ ริห ารควร
วางแผนประชุ ม ชี้ แ จงนโยบาย และแนวทางการปฏิ บั ติ การบริ ห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น
ในขณะเดียวกันให้ร่วมกันกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับ บริบ ทและผู้ เรีย น และมีการส่งเสริมให้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้คาปรึกษา
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน มีการสารวจความพร้อม ความต้องการของครู
นักเรียน และชุมชนโดยจัด ทาเครื่องมือสารวจความพร้อมและความต้องการที่ห ลากหลาย เพื่อนา
ข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และควรมีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา
ชัดเจน ต้องคานึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการกาหนด
เกณฑ์ การประเมินควรมีเกณฑ์ที่ต่างกัน
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1.จากผลการวิจัย การบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล ) ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม และรายขั้น ตอน
พบว่า อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล ) ที่ มี
นโยบายที่จะพัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและงานอาชีพอย่างหลากหลาย เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ผู้บริหารและครูจึงเล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ว่าเป็น
กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทั้ง 8 กลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
สาหรับนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ให้สามารถเข้าใจตนเอง ความรู้ ความถนัด ความสนใจ สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อื่น
สั งคม และประเทศชาติแ ละดารงชีวิตได้อย่างมี ความสุ ข ซึ่งสอดคล้ องตามแนวคิด ของหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นหนึ่งในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาหนดให้กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริม
ให้ ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มความสามารถ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกกรมให้
สอดคล้ องกับ ความสนใจ ความถนั ดของผู้เรียน และคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้
ผู้ บ ริ ห ารและคณะครูในโรงเรี ย นวัด ท่ าพู ด (นครผลประชานุ กูล ) ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
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ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะต้องดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินที่ครอบคลุม กาหนดเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน และวัดนักเรียนตาม
ความสามารถที่แท้จริง รวมถึงมีการนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม จึงเป็นสาเหตุทา
ให้การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า พูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขัตติยะ โคตถา ที่ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ในการบริหารกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียนนั้นเป็นกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการตามหลักสูตรโดยที่หลักสูตรนั้น ได้มีการกาหนดกิจกรรม
พัฒ นาผู้ เรี ย นไว้อย่ างละเอีย ด ผู้ บ ริห ารและครูจะต้องดาเนิ นการจัดกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนตามที่
หลักสูตรได้กาหนดไว้ เพราะว่ามีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย
การวัดผลและประเมินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้รับการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ จึงเป็นสาเหตุทาให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และความร่ วมมือของครู
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุ กูล ) สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการดาเนินการตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 7 ข้อ ทาให้ผลการวิจัยอยู่วิจัยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลดังกล่าว
แยกพิจารณาไว้ดังนี้
1.1 การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน
ผู้ปกครอง มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่าผู้บริห ารสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้มี
ประชุมชี้แจงให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรึกษาหารือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จะทาให้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนประสบความสาเร็จอย่างแท้จริงได้อย่างไร เป็นการเปิดใจให้แก่กัน สอดคล้องกับ
งานวิจัย อลิษา สืบสิงห์ ที่ได้ศึกษา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ที่พบว่า การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย นให้ มี ค วามรู้ค วามเข้าใจ การท าแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เป็นขั้ นตอนแรกของการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
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นอกจากนี้ผู้บริหารยังเล็งเห็นความสาคัญของส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดและ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.2 การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้น ตอนการศึ กษาวิสั ยทั ศน์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง หลักสูตร มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหาร และคณะครู ได้เห็นความสาคัญของการศึกษาข้อมูลของสถานศึกษา ว่าเป็นขั้นตอน
พื้นฐานที่สาคัญก่อนที่จะดาเนินการวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผู้บริหารและคณะครูต้องทราบ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ไม่ใช่การดาเนินงานโดยไม่มีเหตุผล แต่ต้องกาหนดโดยคานึงถึงองค์ประกอบ
มากมายที่ ควรจะน ามาศึกษาและพิจารณาประกอบ เช่น นโยบายของสถานศึกษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีการศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน และเก็บข้อมูลรวบรวมในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย อลิษา สืบสิงห์ ที่
พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ปฏิบัติกันมากที่สุด ได้แก่ การกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้เห็นว่า การศึกษาข้อมูลของ
สถานศึกษา เป็นพื้นฐานที่สาคัญก่อนที่มีการวางแผนกาหนดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) มีการให้ความสาคัญของการศึกษาข้อมูลของสถานศึ กษา
ก่อนที่จะมีการวางแผนการดาเนินกิจกรรมผู้เรียนอยู่เสมอ
1.3 การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการสารวจข้อมูล ความพร้อมของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมและการสารวจความต้องการของผู้ปกครอง
ชุม ชน และท้ อ งถิ่ น ซึ่ งสภาพปั จ จุ บั น สามารถหาได้ ห ลายวิธี ทั้ งการประชุ ม บุ ค ลากร เพื่ อ ระดม
ความคิด การสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อนาข้อมูลมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สอดคล้ องกับ แนวคิดเรื่องการนิเทศการศึกษา ของส านักวิช าการและมาตรฐาน
การศึกษา ที่กาหนดว่าแนวคิดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
1.4 การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะ
ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร คณะครู และผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้องนาข้อมูล จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และข้อมูลความต้องการของ
ผู้ป กครอง ชุมชน นั กเรียนที่ได้ไปสารวจมาจัดทาแผนงาน กาหนดข้อกาหนด ข้อบังคับให้ ชัดเจน
จัดทาโครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมควรมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีการกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน สอดคล้องกับจุฑา
มาส โกมลทรรค ได้ศึกษา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า 1.
การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้าน
การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก นโยบายที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้
การกากับดูแลและการบริหารเกิ ดประสิทธิภาพ หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับจะต้องวางแผนเพื่อใช้
เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่จะมุ่งไปสู่ความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้ในอนาคต
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็น ใน
การจัดทานโยบาย
นอกจากนั้ น สถานศึกษาต้องก าหนดบทบาทของผู้ บริห าร สถานศึกษา หั ว หน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ส านั ก วิช าการและมาตรฐานการศึ กษา ที่ กล่ าวว่า การดาเนิ น การจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
1.5 การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน
ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการจัดทาโครงการด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรี ย นที่ ก าหนดไว้ และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามแผนงาน โครงการกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นที่ ก าหนด
ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่างดาเนินกิจกรรมโครงการ โดย
ทุ ก กิ จ กรรมหรื อ ทุ ก โครงการ ผู้ บ ริ ห ารและคณะครู ได้ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียน
1.6 การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์
การประเมิน ผล ค่าปฏิ บั ติอ ยู่ ในระดับ มาก ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะ สถานศึก ษามี การกาหนดวิธีก าร
ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นปีอย่างคลอบคลุม คือ ผู้เรียนจะต้องมี
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด และต้องวัดประเมินผลตามความเป็นจริง ตรงตามความสามารถของผู้เรียน มี
เกณฑ์คะแนนที่แน่นอน สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่กล่าวถึง
แนวปฏิบัติของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย
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กิจ กรรมมี แนวปฏิ บั ติ ดังนี้ 1) ตรวจสอบเวลาเข้ าร่ว มกิ จกรรมของผู้ เรียนให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนด 2) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดด้วยวิธีการทีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม
ในขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องมีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยการร่วมมือจะผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ร่วมกันนิเทศ
กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส โกมลทรรค ที่ได้ศึกษา การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการนิเทศติดตามอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการเรียนรู้จะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุก
ฝ่าย สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิษา สืบสิงห์ ที่ได้ศึกษา การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบว่า มี
การวางแผนการนิ เทศ ก ากั บ ติ ดตาม การบริห ารหลั ก สู ตรสถานศึ กษา ด าเนิ นการนิ เทศ กากั บ
ติดตาม การบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา นาผลการนิเทศไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประเมินผลการนิเทศ กากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อนาผลการนิเทศติดตาม
ผลไปปรับปรุงการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในอนาคต
1.7 การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล )
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 ขั้ น ตอนการสรุ ป รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการสรุปภาพรวมของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน มีจัดทาข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และมีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญว่า การรายงานผลเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประเมินผล และ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนงาน หรือปรับปรุงกิจกรรมในภาคเรียนต่อไป โดยครูจะ
มีบทบาทจัดทาเล่มสรุปเป็นรูปเล่มเพื่อนาเสนอผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็มี
หน้ า ที่ ร ายงานกิ จ กรรมให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาทราบ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของจุ ฑ ามาส
โกมลทรรค ที่ได้ศึกษา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่าการ
บริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการ
ประเมิน และรายงาน อยู่ ในระดับ มาก เนื่องจากผู้ บริห ารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญ อย่างยิ่งที่
ผลักดันการจัดการเรียนการสอนไปสู่ความสาเร็จ
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2. จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการประชุมชี้แจง
ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครูทราบถึงนโยบาย และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การชี้แจงให้ครูได้เข้าใจการดาเนินที่ถูกต้อง ควรจัดครูเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อที่ครูและผู้บริหารสามารถวางแผนการดาเนินงานได้ถูกต้อง และ
ร่วมกันผู้ออกแบบกิจกรรมได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร ตลอดจนออกแบบการวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความรู้ความสามารถของ
นักเรียนแต่บุคคล โดยผลดังกล่าวแยกพิจารณาไว้ดังนี้
2.1 ขั้ น ตอนการประชุ ม ชี้แ จงคณะครู ผู้ เรียน ผู้ ป กครอง ควรมี การวางแผน เตรียมการ
ประชุมชี้แจงและดาเนินการชี้แจงให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ
และ รูป แบบการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน โดยแบ่งออก 1) การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน มี
ความถี่ประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยวิธีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้
ผู้ปกครองได้พบคุย แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ปกครองและผู้บริหาร หรือ ผู้ปกครองและครู และ
ร่วมกัน กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักสู ตรที่ส อดคล้ องกับบริบทและ
ผู้เรียน 2) การประชุมครู ชี้แจงเรื่องกิจกรรมแนะแนว ควรจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียง
โดยมีความถี่ภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ควรชี้แจงรายละเอียด และหัวข้อการ
ประชุมให้ครูทราบก่อนการประชุม เพราะครูจะได้มีการเตรียมความพร้อม ศึกษาข้อมูล และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการชี้แจงนั้นผู้บริหารควรประชุมชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการปฏิบั ติ การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน เพื่อให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และ
ร่วมกัน กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักสู ตรที่ส อดคล้ องกับบริบทและ
ผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้บริหารจัดต้องส่งเสริมให้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ให้การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติก ารเกี่ย วกั บ ความรู้ ความเข้ าใจในการจัดและพั ฒ นากิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ ขัตติยะ โคตถา ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3
สังกัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า ควรจัด
ฝึ ก อบรมสั ม มนาบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ ความเป็ น
ระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและประเทศชาติจึงเป็น
สาเหตุทาให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2.2 ขั้นตอนการสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหา
ความต้องการของผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารดังนี้ ควรมีการสารวจข้อมูลในทุกด้านให้ครอบคลุม
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สารวจความต้องการของนักเรียน สารวจความพร้อมในการเรียนของ
นักเรียน สารวจบริบทและความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง โดยจัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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เช่น ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน และ
ประชุมหาข้อเสนอแนะต่างๆร่วมกัน สารวจความพร้อมและความสามารถของครูผู้สอน หรือ สารวจ
ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เป็น
ต้น โดยมีรูป แบบการสารวจเก็บ ข้อมูลที่ห ลากหลาย เช่น การจัดทาแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารการประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน
สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ขัตติยะ โคตรถา ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร-นารี ยุวกาชาด
ควรให้มีการสารวจความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
ยุวกาชาด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกๆฝ่าย
2.3 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการ
บริหารดังนี้ ควรมีการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และนาข้อสรุปจาก
การสารวจข้อมูลและความพร้อมของสถานศึกษามาใช้ประกอบการวางแผนร่วมกัน หาแนวทางใน
การดาเนินงาน และร่วมกันระดมความคิดออกแบบกิจกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ต้องทาควบคู่
กันไปคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้คาปรึกษา ตลอดจนมีการสร้าง
ขวัญ และกาลั งใจในการทางาน เพื่อให้ ครูมีป ระสิ ทธิภ าพในการออกแบบกิจกรรม สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ อลิษา สืบสิงห์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความ
พร้ อ มของครู ผู้ ส อนและครู ไ ม่ ว างแผนการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แนวทางแก้ ไ ข คื อ
ผู้อานวยการโรงเรียนต้องทาความเข้าใจกับครูให้พัฒนาตนเองและวางแผนการดาเนินการร่วมกันใน
การออกแบบกิจกรรมการเรีย นรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เทคนิคการสอนและกระบวนการคิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร ก่าภัคสร ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ปัญ หาการบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่าแนวทางในการแก้ปัญหา
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการโรงเรียนต้ องร่วมมือกันให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนอย่าจริงจัง
ด้านครูส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านผู้ปกครองและชุมชน ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายเป้าหมายของ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง
เมื่อออกแบบกิจกรรมแล้วก็กาหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน โดย
คานึงถึงความสามารถ ศักยภาพ และความเหมาะสมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และออกคาสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน
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2.4 ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล มีแนวทางในการบริหารดังนี้
ควรนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการกาหนดเกณฑ์ การ
ประเมินควรมีเกณฑ์ที่ต่างกัน ควรแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และประเมินผลตามความสามารถที่ไม่
เท่ากัน โดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน และสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่ชัดเจน การ
วัดผลประเมินผลควรวัด 3 ด้าน คือ 1) เวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรม ต้องมีการกาหนดเกณฑ์ให้แน่ชัด
ว่าเข้าร่วมกิจกรรมเท่าใด จึงจะผ่านเกณฑ์ 2) การปฏิบัติกิจกรรม ครูสังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาและครูเป็นผู้ออกแบบจะสามารถทาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถตรงความต้ อ งการ และเป้ า หมายของการจั ด กิ จ กรรม 3) ผลงาน ชิ้ น งาน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่กล่าว
ว่า สถานศึ กษาควรกาหนดแนวทางที่ ชั ดเจนในการประเมิ น กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น ดังนี้ 1) การ
ประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนว
ปฏิบัติ ควรตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด 2)
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดด้วยวิธีการทีหลากหลาย เน้นการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 3) ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม
และนาผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรี ยน 4) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านใน
เกณฑ์ เวลาการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม การปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และผลงาน/ชิ้ น งาน/คุ ณ ลั ก ษณะตามที่
สถานศึ กษากาหนด ครู ห รือ ผู้ รั บ ผิ ดชอบต้องดาเนิ นการซ่อ มเสริม และประเมิ นจนผ่ าน ทั้ งนี้ค วร
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ซึ่งรูปแบบของการประเมินผล คือ ผ่าน และไม่ผ่าน ควรประเมินตามความเป็นจริง และ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องให้นักเรียนเรียนซ่อมเสริม สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึ กษา ที่ เสนอแนวทางการแก้ ไขกรณี นั ก เรียนไม่ผ่ านเกณฑ์ กรณี ที่ ผู้ เรียนไม่ผ่ าน
กิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนดาเนิน
กิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึง
ประเมิน ให้ ผ่ านกิจ กรรมเพื่ อบั น ทึก ในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้น มีเหตุ สุ ดวิสั ยให้ รายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
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ข้อเสนอแนะ
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล ) ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้ วิจัยมี ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้
1. ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ลาดับสุดท้ายโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชุมชี้แจงการดาเนินงานให้
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการดาเนินการ
อย่างเป็นระยะ นอกจากนั้นยังควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและการพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน โดยการอบรม การแจกเอกสารประกอบความรู้ เป็นต้น
2. ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมิน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน อยู่ ลาดับ มากที่สุด แต่ควรส่ งเสริมให้ มากขึ้น โดยควรตั้งเกณฑ์ การประเมินที่
ครอบคลุม และคานึงความแตกต่างของนักเรียนในแต่ละวัย แต่ละบุคคล อาจให้ ครูผู้สอนร่วมกัน
วิเคราะห์ ตัวผู้เรียน และร่วมกัน กาหนดเกณฑ์ นอกจากนั้นควรประเมินตามสภาพเป็นจริง คือ ถ้า
นักเรียนคนใดไม่ผ่าน ต้องมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อทราบว่า
ผู้บริหารได้ดาเนินงานตามนโยบายของการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
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Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
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พื้นฐาน พ.ศ. 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด,

2553.
———. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553.
สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร, 2545.
สุทธิ สีพิกา. "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับประถมศึกษา." วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560.
เสรี สุขถาวร. รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าพูด. สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2561.
หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. ชุด
ฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544.
อลิษา สืบสิงห์. "การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1." วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10, 3

(กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558).
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แบบรายงานผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
คาชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย
เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อคาถาม มีความเหมาะสมในการนาไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะทาการประเมินความเที่ยงตรง โดยได้กาหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี้
+1 = แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสม
0 = ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสมหรือไม่
-1 = แน่ใจว่าคาถามไม่มีความเหมาะสม
โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความ สอดคล้อง
หรือถูกต้องเพียงใด
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ตัวแปรที่ศึกษา

ข้อ
ที่

ตอนที่ 1
ตัวแปรพื้นฐาน
1
เป็นตัวแปร
เกี่ยวกับสถานภาพ 2
ของผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่
และประสบการณ์ 3
ในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนวัดท่า
พูด
4

5

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ข้อคาถาม

เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
อายุ
( ) ต่ากว่า 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 ปีขึ้นไป
วุฒิทางการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
ตาแหน่งหน้าที่
( ) ผู้บริหาร
( ) ครู
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนวัดท่าพูด
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 21 – 25
( ) 6 – 10
( ) 16 – 20
( ) 11 – 15
( ) 16 – 20
( ) 26 ปีขึ้นไป

ค่า
IOC

แปล
ผล

1

2

3

1

1

1

1.00 ใช้ได้

1

1

1

1.00 ใช้ได้

1

1

1

1.00 ใช้ได้

-1

1

1

0.66 ใช้ได้

1

1

1

1.00 ใช้ได้

118
ข้อ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

ข้อคาถาม

ตอนที่ 2
มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการประชุมชี้แจงให้คณะครูเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
มีการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
มีการเตรียมและสารวจความพร้อมของสถานศึกษา
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
มีการสารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของ
ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการนาข้อมูลจาก
ข้อ 2 และ 3 มาจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทิน
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีการจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประเมินค่าความ ค่า แปลผล
คิดเห็นของ
IOC
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1 2 3
+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

.0.66

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

0
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ข้อ

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ข้อคาถาม

ตอนที่ 2
มีการกาหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
มีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้
มีการจัดทาโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
กาหนดไว้
มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในระหว่างดาเนินกิจกรรมโครงการ
มีการกาหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นปี
มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างคลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและชั้นปี
มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่
ละภาคเรียนและ ชัน้ ปีตามที่สถานศึกษากาหนด
มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
มีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน
มีจัดทาข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ประเมินค่าความ ค่า แปลผล
คิดเห็นของ
IOC
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1 2 3
+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

.0.66

ใช้ได้

1

ใช้ได้

.0.66

ใช้ได้

+1 +1

0

+1 +1 +1
+1 +1

0
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในหน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
ข้อที่
1.

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย

2.

3.

4.

5.

 หญิง

อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
ตาแหน่งหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 ครูผู้สอน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด
 ต่ากว่า 5 ปี
 16 – 20
 6 – 10
 21 – 25
 11 – 15
 26 ปีขึ้นไป
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การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตอนที่ 2 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
คาขี้แจง แบบสอบถามตอนนี้เป็นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
โรงเรียน
ขอความกรุณ าให้ ท่านพิจารณาว่า การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแต่ละข้อคาถาม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สุด โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี่คือ
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับ
มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ระดับน้อยที่สุด
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ข้อที่
รายการประเมิน / กิจกรรม
ขั้นตอนประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
1. มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีการประชุมชี้แจงให้คณะครูเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
4. มีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน
5. มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน
6. มีการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ขั้นตอนสารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน
7. มีการเตรียมและสารวจความพร้อมของสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
8. มีการสารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นตอนร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
10. คณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการนาข้อมูลจากข้อ 2 และ
3 มาจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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ข้อที่
รายการประเมิน / กิจกรรม
11. มีการจัดทาแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
12. มีการกาหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน
13. มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่กาหนดไว้
14. มีการจัดทาโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้
15. มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่าง
ดาเนินกิจกรรมโครงการ
ขั้นตอนการกาหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล
16. มีการกาหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่
ละภาคเรียนและชั้นปี
17. มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
คลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและชั้นปี
18. มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่ละภาค
เรียนและ ชั้นปีตามที่สถานศึกษากาหนด
19. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม
ขั้นตอนการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
20. มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน
21. มีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน
22. มีจัดทาข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

135

ภาคผนวก จ
แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง

136
แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ชื่อ...................................................................................นามสกุล............................... ..........................
ตาแหน่ง..................................................... วันที่สัมภาษณ์...................................................................
แนวคาถาม
1. ท่านคิดว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
ขั้นตอนการประชุมชี้แจง ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร
1.1. ในการประชุมชี้แจงต่อผู้ปกครอง ควรมีรูปแบบอย่างไร ชี้แจงข้อมูลประเภทใดบ้าง
และมีความถี่ต่อปีการศึกษาอย่างไร
1.2. ในการประชุมชี้แจงต่อคณะครู ควรมีรูปแบบอย่างไร ชี้แจงข้อมูลประเภทใดบ้าง
และมีความถี่ต่อปีการศึกษาอย่างไร
1.3. ในการประชุมชี้แจงต่อคณะครู ควรมีรูปแบบอย่างไร ชี้แจงข้อมูลประเภทใดบ้าง
และมีความถี่ต่อปีการศึกษาอย่างไร
2. ท่านคิดว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
ขั้นตอนการสารวจข้อมูล และความพร้อมของสถานศึกษา ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร
2.1. ท่านคิดว่ากระบวนการเตรียมและสารวจความพร้อม (สารวจความต้องการของ
นักเรียน และความพร้อมของคณะครู ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ควรมีรูปแบบใด
2.2. ท่านคิดว่ากระบวนการสารวจบริบทและความต้องการของชุมชน ในการนาข้อมูล
มาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีรูปแบบใด
2.3. ท่านคิดว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสอดคล้องกับสถานศึกษาหรือไม่
และควรมีรูปแบบการเก็บข้อมูลอย่างไร.
3. ท่ านคิ ด ว่าการบริ ห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนในโรงเรีย นวั ด ท่ าพู ด (นครผลประชานุ กู ล )
ขั้นตอนการวางแผนร่วมกัน ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร
3.1. ท่านคิดว่าการจัดทาแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ควรมีรูปแบบอย่างไร
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3.2. ท่านคิดว่ากระบวนการที่สถานศึกษานาข้อมูลจากการประชุมชี้แจงและการ
สารวจข้อมูลมาจัดทาแผนงาน/โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีรูปแบบใด และ
มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร
3.3. ท่านคิดว่าการกาหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีการ
ระบุบทบาทอย่างไร และควรมีรูปแบบอย่างไร
4. ท่านคิดว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
ขั้นตอนการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผล ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร
4.1 ท่านคิดว่าการกาหนดวิธีการ/เกณฑ์การประเมินกิจกรรม ควรมีรูปแบบอย่างไร
และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
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