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58252306 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นาย คมสัน พรมเสน: การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด  (นครผล
ประชานุกูล ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1.การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน

วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  2. แนว
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด  (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด  (นครผลประชานุกูล ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งถ้าเรียงจาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล 
รองลงมาการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู  ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง, การปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนงาน ด้านการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน, การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร, การส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน และข้ันตอนประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

2. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  มีแนวทางเพ่ิมเติมคือ ผู้บริหารควร
วางแผนประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้บริหาร
และครูร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท
และผู้เรียน และควรมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้ค าปรึกษา ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้กับครู มีการส ารวจความพร้อม ความต้องการของครู นักเรียน และชุมชนโดย
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จัดท าเครื่องมือส ารวจความพร้อมและความต้องการที่หลากหลาย เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบกิจกรรม
และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58252306 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATION OF LEARNERS' DEVELOPMENT ACTIVITIES 

MR. KHOMSAN PHOMSEN : ADMINISTRATION OF LEARNERS' DEVELOPMENT 
ACTIVITIES IN WATTHAPHUT SCHOOL  UNDER NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATION 
SERVICE AREA OFFICE 2 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAMRERNG 
ONSAMPANT, Ph.D. 

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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คมสัน  พรมเสน 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ซ 

สารบัญ ............................................................................................................................................. ฌ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฐ 

สารบัญแผนภูมิ ................................................................................................................................. ฒ 

บทที่ 1  บทน า ................................................................................................................................ 16 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ..................................................................................... 18 

ปัญหาของการวิจัย ..................................................................................................................... 19 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ............................................................................................................ 21 

ข้อค าถามของการวิจัย ................................................................................................................ 21 

สมมติฐานของการวิจัย ................................................................................................................ 21 

ขอบข่ายเขิงอ้างอิงของการวิจัย ................................................................................................... 21 

ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................................... 24 

นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................................ 25 

บทที่ 2   วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ...................................................................................................... 26 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ................................................................................................................. 26 

ความหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ........................................................................................ 26 

ความส าคัญและที่มาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ................................................................... 28 

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ................................................................................. 28 

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ........................................................................................ 30 

     



  ญ 

ขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...................................................................................... 31 

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .......................................................................... 32 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................................................................................. 32 

ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...................................................................................... 33 

ระดับการศึกษา ................................................................................................................... 34 

การจัดเวลาเรียน ................................................................................................................. 35 

โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ........................................................................ 35 

การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .............................................................................. 36 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ....................................................................................... 37 

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง........................................................................................... 40 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ............................................................................................... 42 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน ................................................................................................ 44 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี .................................................................................................... 45 

กิจกรรมยุวกาชาด ............................................................................................................... 50 

แนวการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ................................................................................ 54 

กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม ..................................................................................................... 59 

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) .............................................................................. 61 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..................................................................................................................... 66 

งานวิจัยในประเทศ .............................................................................................................. 66 

งานวิจัยในต่างประเทศ ........................................................................................................ 75 

สรุป ................................................................................................................................................. 76 

บทที่ 3   การด าเนินการวิจัย ........................................................................................................... 78 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ......................................................................................................... 78 

ระเบียบวิธีวิจัย ........................................................................................................................... 79 

 



  ฎ 

แผนแบบของการวิจัย .......................................................................................................... 79 

ประชากร ............................................................................................................................ 79 

ตัวแปร ................................................................................................................................ 80 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................................... 81 

การสร้างเครื่องมือ ............................................................................................................... 82 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................................... 83 

การวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................................. 84 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย .............................................................................................................. 84 

สรุป ................................................................................................................................................. 85 

บทที่ 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...................................................................................................... 87 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ............................................................................... 87 

ตอนที่ 2 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ................................................................. 89 

ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 .................................................. 98 

บทที่ 5   สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ .............................................................. 101 

สรุปผลการวิจัย ......................................................................................................................... 101 

การอภิปรายผล ........................................................................................................................ 102 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 110 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย .................................................................................................. 110 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป ................................................................................ 110 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 111 

ภาคผนวก ก  แบบรายงานผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ......................... 115 

 



  ฏ 

ภาคผนวก ข   หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลอง
เครื่องมือวิจัยหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  หนังสือขอ
เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์งานวิจัย ............................................................................. 120 

ภาคผนวก ค   ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ..................................................................... 128 

ภาคผนวก ง  แบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย ................................................................................... 130 

ภาคผนวก จ  แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง .................................................................................. 135 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 138 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม .............................................................. 88 

ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม ..................................................................................... 90 

ตารางที่ 3 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง .......................... 91 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร ............................................................................................................ 92 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ................................................................................. 93 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง .. 94 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน ........................................... 95 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล ................ 96 

     



  ฑ 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน ....................................... 97 

 



 

สารบัญแผนภูมิ 

 หน้า 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของงานวิจัย .................................................................................... 23 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย .................................................................................................... 24 

แผนภูมิที่ 3 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................................................................................... 32 

แผนภูมิที่ 4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................................................................... 37 

แผนภูมิที่ 5 วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ .......................................................................... 46 

แผนภูมิที่ 6 การจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 48 

แผนภูมิที่ 7 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมยุวกาชาด .................................................................... 51 

แผนภูมิที่ 8 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ........................................................ 55 

แผนภูมิที่ 9 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ............................................................... 61 

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดท่าพูด .......................................................... 65 

    



 

บทที ่1 

 

บทน า 

 
การที่สังคมและประเทศชาติจะความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  ทันยุคทันสมัย  ทัดเทียมนานา

อารยประเทศได้นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญหลายๆ ปัจจัย หนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยทางด้านคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติให้มีคุณภาพได้นั้น จ าเป็นจะต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ โดยเน้นไปที่การศึกษาเพราะการศึกษาจะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองมี
ความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงสืบไป 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน โดยเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้รัฐต้องจัด
การศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ 
เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัด
การศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ1 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มีการบัญญัติ
ความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวดที่ 1 มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข” และ หมวดที่ 1 มาตราที่ 7 “ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
                                                           

1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, "ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116," (19 
สิงหาคม 2542), 23. 
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เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และความรู้ อัน เป็นสากล  ตลอดจนอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”2 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ยังได้บัญญัติแนวทางจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”3 และมาตราที่ 24 “การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ”4 

ดังนั้น เพ่ือให้ความมุ่งหมายและหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประสบผลส าเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี

                                                           
2 เรื่องเดียวกัน., 3. 
3 เรื่องเดียวกัน., 7. 
4 เรื่องเดียวกัน., 8. 
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ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ5 

โดยก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) 
วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาต่างประเทศ  

นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางยังบรรจุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ด้วย เพ่ิมเติมจาก 8 กลุ่มสาระหลัก เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข6 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขได้นั้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับว่ามีเป็นส่วนส าคัญอย่างมาก สถานศึกษาต่างๆ จึงควรให้
ความส าคัญกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้
เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นพลเมืองที่มีศักยภาพและน าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง2) มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

                                                           
5  กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551). 
6 เรื่องเดียวกัน., 20. 
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ยึดมั่นในวิถีชีวิต    และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม  
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข7 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระหลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามเต็ม
ตามศักยภาพแห่งตนโดยเน้น การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นมนุษย์แบบองค์รวม 
สอดคล้องตามพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงจุดเน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาและสภาพ สังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเป้าหมายและการด าเนินการที่
ชัดเจน คือ เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เทคนิควิธี 
การจัดกิจกรรมผู้เรียนต้องมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสังคม 
สถานศึกษาจ าเป็นจะต้องจัดโครงสร้างหลักสูตร วิธีการสอน และสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้มี  
ความหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอน
ต่างๆ ของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วิธีการ และรูปแบบในการจัดกิจกรรม การกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โครงสร้างเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรคือปีละ 120 
ชั่วโมง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบครบทุก
ขั้นตอนและต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียน และผู้ปกครอง เพ่ือให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์ที่
หลากหลายให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความช านาญด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีกระบวนการคิดเจตคติ ค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนความเป็นระเบียบ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 

ปัญหาของการวิจัย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้

ครบทุกด้าน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักทั้ง  8   กลุ่ม  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ  เด็กอัจฉริยะ เด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาส  ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สามารถ

                                                           
7เรื่องเดียวกัน., 5. 
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เข้าใจตนเอง ความรู้ ความถนัด ความสนใจ สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติ
และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งหากสถานศึกษามีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ครบทุกด้านซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้ระบุ
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ดังนี้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนมี
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์มี 8 ข้อ คือ 1) รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย จึงนับว่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยตรงต่อผู้เรียน ซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างมาก 

ดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมีความส าคัญอย่างมากต่อผู้ เรียน 
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องเห็นประโยชน์และให้ความส าคัญอย่างจริงจัง ต้องมีการวางแผน จัดท า
โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นหมู่คณะ และมีการตรวจสอบประเมินผลในสภาพ
จริง แต่จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้ที่ให้ข้อมูลจ านวน 3 ท่าน ผู้วิจัยพบว่าการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ยังพบปัญหาในหลายๆ ประเด็น เช่น 1) ผู้ด าเนินกิจกรรมขาดการส ารวจความพร้อม
ของ ชุมชนและท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนอย่างเพียงพอ8  2) การวางแผนร่วมกัน
ระหว่างคณะครู ผู้ เรียน และผู้ที่ เกี่ยวข้องยังปฏิบัติอย่างไม่ความสม่ าเสมอและไม่ต่อเนื่อง  
3) การด าเนินกิจกรรมไม่สามารถด าเนินไปตามปฏิทินกิจกรรมได้ 9 4) หลังจากสรุปรายงานผล 
การปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการน าข้อมูลที่ได้มาปรังปรุงและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยและไม่
ต่อเนื่อง10 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ว่าอยู่ในระดับ

                                                           
8 สัมภาษณ์ เสรี สุขถาวร, รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าพูด, 29 มิถุนายน 2561. 
9 สัมภาษณ์ ชนะ ตระกูลราษฎร์, หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด, 1 กรกฎาคม 

2561. 
10 สัมภาษณ์ กฤษฎา หามาฤทธิ์, หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนวัดท่าพูด, 5 กรกฎาคม 

2561. 
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ใด และมีแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  
2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด(นคร

ผลประชานุกูล) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งข้อค าถามของการวิจัยดังนี้ 
 1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 จากข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีได้หลายขั้นตอน 

 

ขอบข่ายเขิงอ้างอิงของการวิจัย 

โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีการบริหารในลักษณะแบบระบบเปิด ประกอบไปด้วยองค์กรย่อย
ต่างๆ ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก      และพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในอย่างต่อเนื่อง   การศึกษาในครั้งนี้จึง
ได้น าทฤษฎีระบบของ ของลูเนนเบิร์กและออนสไตน์  (Lunenberg and Ornstein) มาเป็นขอบข่าย
เชิงอ้างอิงของการวิจัย ซึ่ง ลูเนนเบิร์กและออนสไตน์  ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีระบบเปิดไว้
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ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) : ระบบเปิดจะต้องแสวงหาปัจจัยน าเข้า เพ่ือป้อนเข้าไปสู่ระบบ เช่น 
การน าทรัพยากรคน ข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ มาใช้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 2) กระบวนการ (Process)  
ระบบเปิดจะต้องมีกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าให้เป็นปัจจัยน าออก  3) ผลผลิต (Outputs) 
ระบบเปิดจะต้องมีผลผลิตหรือปัจจัยน าออกที่ออกมาจากระบบ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
(Context) และมีข้อมูลข้อย้อนกลับ (Feedback)11 เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานให้
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
การบริหารงานที่ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า ( Input) ที่ส าคัญได้แก่ นโยบายการศึกษา บุคลากร 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการนิเทศ ส่วนผลผลิต (Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีสภาพแวดล้อม (Context) คือ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม
และสภาพเศรษฐกิจ และน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป  

ในด้านการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เจษาฎา บุญมาโฮม ได้กล่าวถึง แนวปฏิบัติการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 7 ขั้น คือ  1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 2) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   โครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 3) 
ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการ ของผู้เรียน 
4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง  5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 6) ก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรม
แต่ละภาคเรียนและ ชั้นปี  7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน12 

จะเห็นได้ว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการ (process) ที่มีการก าหนด
แบบแผนภายใต้ทรัพยากร (input) และสภาพแวดล้อมหรือบริบทสภาพแวดล้อม (Environment) 
แต่ละโรงเรียน โดยการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารงานโรงเรียนให้มี
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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ขั้นตอนการบริหารกิจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
  2) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร  
  3) ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหา
ความต้องการของผู้เรียน  
  4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง  
  5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน  
  6) ก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล  
  7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัดท่าพูด
(นครผลประชานุกูล) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  โดยใช้แนว 
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึง 7 ขั้นตอน ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กล่าว
ไว้ใน  ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2 

 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : เจษฎา บุญมาโฮม,หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม:สไมล์ 
พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 10-11. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เข้าใจในความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามค าศัพท์
ต่างๆ ไว้ดังนี้ 

1.การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กระบวนการท างานที่ผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมมือกับบุคคลากรในโรงเรียนและบุคคลอ่ืนที่อยู่นอกโรงเรียน ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเพ่ิมเติมจาก
กิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยน าองค์
ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเป็นกิจกรรมพัฒนาตนเอง และ
เน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามหลักการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 7 ขั้นตอนคือ  1) การประชุมชี้แจงคณะครู ผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง 2) การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 3) 
การส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน 4) การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 5) การปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนงาน 6) การก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล 7) การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นระดับ
ปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านท่าพูด ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2  

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากข้อเขียน 
เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัย ซึ่งมีเนื้อหา
สาระ 3 ส่วนประกอบด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ.  2551 มุ่งเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังหลักของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ
นอกจากนี้ยังมีการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในโครงสร้างหลักสูตรด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนเจริญงอกงามตามเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึง
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าในยุคปัจจุบัน 
 

ความหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 
2551 ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ โดยน าเสนอได้ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้
มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือ สังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข13 

 

                                                           
13 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 20. 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้
ครบ ทุกด้าน ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมเติมจาก
กิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8   กลุ่ม  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียน
ทุกคน ทั้งเด็กปกติ  เด็กอัจฉริยะ เด็กพิการ  และเด็กด้อยโอกาส  ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย  มุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการที่มีความสมดุลด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
รู้จักและเข้าใจตนเอง  ส่งเสริมการสร้างเจตคติที่ดี  มองเห็นคุณค่าของชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  สร้างจิตส านึกในธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม   ปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม   ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดย
ผู้เรียนสามารถเลือกร่วมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง14 

พิ ศมั ย  ห าญ สมบั ติ  ได้ อ ธิ บ ายว่ ากิ จ ก รรม พั ฒ น าผู้ เรี ย น ห มายถึ งกิ จ ก รรมที่ มี
กระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ โดยพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สามารถเข้าใจตนเอง ความรู้ ความถนัด ความสนใจ สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อ่ืน 
สังคม และประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข15 

เจษฎา บุญมาโฮม ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หมายถึง กิจกรรมหรือประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามเต็มตาม ศักยภาพ 
แห่งตนโดยเน้นการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นมนุษย์แบบองค์รวม สอดคล้องตาม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยค านึงถึงจุดเน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาและสภาพสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเป้าหมายและ การด าเนินการที่ชัดเจน  
ใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียนและบริบทของสังคม  
ยึดหลักการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.255116 

สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ได้อธิบายไว้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นงานที่ต้องมีการออกแบบการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องทารายละเอียดไว้นอกเหนือจากสาระของหลักสูตรใน
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม โดยสถานศึกษาจะต้องมีการดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีวิธีการที่เหมาะสม 
ในการออกแบบระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ

                                                           
14 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการ

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. 
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สนองตอบนโยบายของรัฐในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ มีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการ
ทาประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและมีวิธีการที่
เหมาะสม17 

จากการน าเสนอความหมายของกิจกรรมผู้เรียนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนหมายถึง กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยน าองค์ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเป็นกิจกรรมพัฒนาตนเอง และเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตาม
หลักการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 

ความส าคัญและที่มาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเทศไทยด าเนินการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคม เพราะหลักสูตรเป็นแนวทางจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมี
ระบบและขั้นตอนอย่างเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย หลักสูตรที่ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง
ระบบในขณะนี้คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร18  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ซึ่งสถานศึกษา
จะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม   
 

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนไว้ดังนี้ 

                                                           
17 สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กรุงเทพฯ: ประสานมิตร, 2545), 3. 
18 เจษฎา  บุญมาโฮม, หลักการแนะแนว และการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม: 

สไมล์ พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 3. 
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1. เพ่ือพัฒนาความองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย ปัญญา สติ
อารมณ์และสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้
จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสังคมเพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ ท่ามกลาง
สภาพปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนของสังคม 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากพิจารณาตามภาระงานทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน
จะเป็นการปฏิบัติงานใน 3 ด้านส าคัญคือ 

1) การป้องกันปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือดูแลผู้เรียนให้รู้เท่าทันตนเองและสภาพ
ปัญหาต่างๆ ของสังคมทั้งที่ใกล้ตัวและไกลตัว เพ่ือผู้เรียนด าเนินชีวิตได้อย่างมีสติไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืน ตัวอย่างปัญหากิจกรรมผู้เรียนที่ป้องกันปัญหาตามระดับชั้น 
เช่น ระดับปฐมวัยอาจจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันโรคระบาด พฤติกรรมก้าวร้าว อุบัติเหตุ การเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ระดับประถมศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การขาด
สารอาหาร เป็นต้น ระดับมัธยมศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ค่านิยมด้านวัตถุนิยม เป็นต้น และระดับอุดมศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมซึมเศร้า และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น 

2) การแก้ไขปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้ว เพราะใน
ชีวิตประจ าวันผู้เรียนอาจประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน ผู้เรียนจึงควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ไขปัญหา ดูแลสภาพจิตใจตนเองให้ผ่านพ้นปัญหาและเกิดภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจที่เข้มแข็ง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เรียนที่ก าลัง
ประสบปัญหา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเรียน เช่น ครอบครัว
แตกแยก เศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาพฤติกรรม เช่น อยู่ไม่นิ่ง ก้าวร้าว ลักขโมย ความแปรปรวนทาง
จิต ทะเลาะวิวาท การตั้งครรภ์ขณะเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อกหัก การคบเพ่ือน เป็นต้น  

3) การส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษาทุกแห่งจะมุ่งเน้น
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นการจัดให้ผู้เรียนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้เรียนกลุ่มใหญ่ใน
สถานศึกษา กิจกรรมไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกฝ่าย ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเภทนี้ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การฝึก
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สติ สมาธิ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง 
การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ท้ัง ร่างกาย ปัญญา สติอารมณ์ และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ในทุกๆ ด้าน19 
 

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
โครงสร้างหลักสูตร วิธีการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสังคม ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวต่อการบริหารจัดการมากขึ้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการส าคัญดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรยึดหลักประชาธิปไตย กล่าวคือ ผู้เรียนทุกคนเป็นสมาชิกของ
สถานศึกษา ดังนั้น ผู้เรียนมีหน้าที่สิทธิอันชอบธรรมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาอย่าง
เสรี ตามความถนัด และความสนใจของแต่ละคน 

2) การจัดกิจกรรมผู้เรียนมีการวางแผน ก าหนดขอบข่าย วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติให้ชัดเจน
เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติและประเมินผล ดังนั้น จึงควรก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในตารางเรียน 
และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนต้องมุ่งเน้นที่ผู้ เรียนเป็นส าคัญ จึงควรจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและสังคมอย่างแท้จริง โดยบูรณาการเข้ากับชีวิตเพ่ือเป็น
ประสบการณ์ตรง เน้นผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการหลัก เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  

4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรจัดให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและจ านวนครูที่ดูแล ช่วงเวลา สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ เป็นต้น 

5) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งครู  
ผู้บริหาร ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง บุคคลทุกฝ่ายต้องตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

6) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องมีการประเมินผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ น าผลวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                                           
19 เรื่องเดียวกัน., 4-6. 
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จากการน าเสนอหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนข้างต้นจะพบว่า การจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ทั้งเน้นการบูรณาการสู่ชีวิต
จริงและการมีส่วนร่วมคือหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20 
 

ขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย 

รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดังนี้ 
1) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นใน

ลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3) เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ 
สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4) เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม21 ดังแผนภูมิที่ 3 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20 เรื่องเดียวกัน., 7-8. 
21 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 8. 
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แผนภูมิที่ 3 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่มา: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 19  
 
 

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนใช้ความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ
ในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ22 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 

                                                           
22 เรื่องเดียวกัน., 7. 
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2) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 

3) จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอก
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 

5) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 

6) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม23 
 

ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นักวิชาการอาจแบ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจุดมุ่งหมายหรือลักษณะของกิจกรรมได้หลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมร่วมหลักสูตร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปมัก
แบ่งลักษณะประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

1) กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

2)  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
ความรับผิดชอบ   การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้ เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่ น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

                                                           
23 เรื่องเดียวกัน., 7-8. 
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      2.1)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพเพ่ือเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยมุ่งเน้นปลูกฝังความ
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม   

     2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสนองความสนใจของผู้เรียน พัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ ที่น าไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  นอกจากนี้ 
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีลักษณะนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สนอง
นโยบายของรัฐ  

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม24 

 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6) การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรกของ

การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต  
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานใน  
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 

                                                           
24 เจษฎา บุญมาโฮม, หลักการแนะแนวและ การพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม: 

สไมล์ พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 8-9. 
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สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ25 
 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน ส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติม ได้ตาม  
ความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ สภาพของ
ผู้เรียน ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชา ที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อ 
ภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง คิดน้ าหนัก ของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)26 

 

โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ ตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียน
ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดที่ก าหนด 

ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและสอดคล้อง
กับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็น รายวิชา
เพ่ิมเติม 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
ส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จ านวน 50 ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับ ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ กิจกรรม ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)            รวม 6 ปี     จ านวน 60 ชั่วโมง 
ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.1-3)     รวม 3 ปี     จ านวน 45 ชั่วโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม 3 ปี     จ านวน 60 ชั่วโมง27 
 

การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรจัดขึ้นตามความพร้อมของสถานศึกษา ความต้องการของ 
ผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยเน้นความหลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ เน้นการ
ปฏิบัติจริงเป็นหมู่คณะสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบประเมินผลใน สภาพจริง 
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 7 ประการ ตามแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรของ 
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนให้ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

3) ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการ 
ของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลจากข้อ 2 และ 3  
มาจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดบทบาทของผู้บริหาร 
สถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 

                                                           
27 เรื่องเดียวกัน., 24. 
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6) ก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรมแต่ละภาคเรียนและ ชั้นปี 
ให้เป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด ทั้งมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบเชิงรูปธรรม 

7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน28 
 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

หลักการ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 

แนวทางการประเมิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางในการประเมินตาม
แผนภูมิ ที่ 4 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่มา: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 10 

                                                           
28 เจษฎา   บุญมาโฮม, หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน, พิมพ์ครั้งที่4 (นครปฐม: 

สไมล์พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟิกดีไซน์, 2558), 10-11. 
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สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2 
ประการ คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือการตัดสิน 

1) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 1.2) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการทีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 
 1.3) ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย
กิจกรรม และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
 1.4) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด  ครูหรือผู้รับผิดชอบต้อง
ด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมี
เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี /
รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปี
สุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษาโดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 2.2) ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด
นั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
                         2.2.1) กิจกรรมแนะแนว 2.2.2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 2) กิจกรรม
ชุมนุม ชมรม 2.2.3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 



  39 

             3) ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
             4) ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
         เกณฑ์การตัดสิน ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
            1) ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด ไว้ / ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน 
            2) ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม  และ
ก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้ 
 2.1) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน /ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  ไม่ผ่าน 
การปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.2) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาคผ่าน 
หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญ ทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีผล 
การประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
              แนวทางการแก้ไขกรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็น
หน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบ
ตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น  แล้วจึงประเมินให้ผ่าน
กิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
           ข้อเสนอแนะ การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้   

1) ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดโดย
สถานศึกษาควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม ส าหรับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 

2) ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 
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3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  และน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนควรมีองค์ประกอบในการด าเนินการ  ดั งนี้  
1) มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม 2) มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน  
3) มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 4) มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม29 

 
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ   จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อก าหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตาม
ความเหมาะสม 

 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
 1.1) ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  และโดย 

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 1.2) ผู้บริหารชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.3) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

มีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสถานการณป์ัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 1.4) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

 1.5) นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1.6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

                                                           
29 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 10-13. 
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2) บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
                  2.1 ) ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผล
พัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 2.2) ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 2.3) ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด 
ความสนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
 2.4) ส่งเสริม กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในการจัดท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 
 2.5) ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
ในการร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 
 2.6) ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์พร้อมจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผล 
 2.7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ    แล้วน าผลการจัดกิจกรรม
มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
 2.8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3) บทบาทผู้เรียน 
 3.1) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด

และความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 
 3.2) เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 3.3) ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม 
 3.4) ร่วมประชุมจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความ

เอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ 
 3.5) ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเอง และน าเสนอผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่อครูผู้รับผิดชอบ 
 3.6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลัง

การปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อ
ยอดสู่ความยั่งยืน 

4) บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  
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                   4.1) ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
                  4.2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม 

5) บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 
                    5.1) มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม   และอาสาร่วมกิจกรรมต่างของ
สถานศึกษาและชุมชน 
                    5.2) ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน    ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจตนเองเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
                    5.3) ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
                   5.4) เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน 
  5.5) ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้เรียน30 
 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 

            กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง   รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

1) หลักการของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อันจะน าไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญ  5 ประการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ โดยน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะชีวิตโดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ
ของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ รวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคม
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการ
ปฏิบัติจนกระท่ังเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนว
เป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน 

                                                           
30 เรื่องเดียวกัน., 14-16. 
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2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว        
     2.1) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

                 2.2) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการด าเนินชีวิตและสังคม 
                 2.3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข    

3) ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
               3.1) ด้านการศึกษา ให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
 3.2) ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ
อย่างหลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบ 
อาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 
 3.3) ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมี
ทักษะชีวิต และสามารถปรับตัว ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     

4) แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว  
             4.1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
 4.2) วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 4.3) ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียน
และเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 4.4) ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา  เป็นระดับ
การศึกษาและชั้นปี 
 4.5) ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม
เวลาจัดกิจกรรม หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 
 4.6) จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม 
จุดประสงค์-เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ ์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
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้จัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมินน าผล
การประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 5.2) ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน  ประเมินตนเองและเพ่ือน 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน  ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนโดย
ประสานร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม ประเมิน บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน 
  5.3) การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ตัดสินผลการประเมินเป็น 
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้  ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด31 
 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 

1) หลักการ กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว 
ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
การจัดกิจกรรมนักเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1) จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
 1.2) เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 
 1.3) เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ

ของผู้เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักเรียน 

                                                           
31 เรื่องเดียวกัน., 21-23. 
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2.1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และมีความ
รับผิดชอบ 

2.2) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มี
การตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

2.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

3) ขอบข่ายของกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
                   3.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา
ทหารสถานศึกษาให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม 
  3.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรมสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ เรียนจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
                   ทั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
ข้อ 1 และ 2 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 1 หรือ2 
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง32 
 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ  
ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้ 

1) หลักการของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็น
กระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ 
และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และ
ด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย 

2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้

                                                           
32 เรื่องเดียวกัน., 25-26. 
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2.1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
2.2) ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

2.3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
2.4) ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
2.5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของ

ประเทศชาติ 
3) ขอบข่ายของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่ง

ปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่
สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดหลักสูตรเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

3.1) ลูกเสือส ารอง 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: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 27          
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  4) แนวการจัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มี
แนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout-Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ 
 4.1) ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญา ว่าจะ
ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ
“บังคับ” ให้ท า แต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ
เชื่อถือได้ ฯลฯ 
 4.2) เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของ
ผลงานอยู่ที่การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตัวเองได้ 
และท้าทายความสามารถของตนเอง 
 4.3) ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน
การยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
 4.5) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ
เนตรนารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัสค า
ปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 
 4.6) การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอัน
โปร่งใสตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับ
ธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตาม
กฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
 4.7) ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มี
ความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่
ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนานการแข่งขันกันก็
เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 
 4.8) การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้
เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป  ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกันเด็กก็
ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง
และดีท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 

5) เงื่อนไขกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
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 5.1) เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตรใน
แต่ละระดับชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรัเครื่องหมาย
วิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทอาจใช้ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
 5.2) การจัดกิจกรรม  

           5.2.1) การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิด
ประชุมกองทุกครั้ง เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 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: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 30.             
 

5.2.2) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกล 
และอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อลูกเสือต่องานการอยู่ค่ายพักแรม และตามหน้าที่ของตนเองจึงจ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของ
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ตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอให้ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และอยู่ค่ายพัก
แรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน 
 5.2.3) กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้า
ประจ ากองพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็น
ต้นเพื่อให้ลูกเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 
 5.2.4) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ลูกเสือได้บ าเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
           5.3) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
ในแต่ละประเภท 
 5.4) สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

6) การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
             การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้อง
พิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน
คือ 
 6.1) กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น   “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
 ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
 6.2) วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธกีารทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ33 

 

                                                           
33 เรื่องเดียวกัน., 27-32. 
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กิจกรรมยุวกาชาด 

             กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัยมี
จิตส านึกในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย โดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร เน้นทักษะ กระบวนการตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน ประเมิน ปรับปรุงการท างาน และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

1) หลักการของกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมยุวกาชาดมีหลักการของการจัดกิจกรรมดังนี้  
    1.1) เป็นกิจกรรมที่สร้างพ้ืนฐานในการคิดและปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุว

กาชาด กฎหมายมนุษยชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในการจัดการ ทักษะในการด าเนินชีวิต 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได ้
 1.2) มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่
มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น ทั้งนี้เพื่อความจ าเป็นและความสอดคล้องส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
 1.3) สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิ
มนุษยธรรม การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะน าไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิด
ความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน (ข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 60 พุทธศักราช 2550 หมวดที ่9 
ว่าด้วยยุวกาชาด) จึงก าหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

     2.1) มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
               2.2) มีความรู้ ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจน
พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรรม และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
               2.3) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรรมจริยธรรม 
และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
               2.4) บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
               2.5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               2.6) มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
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แผนภูมิที่ 7 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมยุวกาชาด 
ที่มา: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 33             

 

3) ขอบข่ายของกิจกรรมยุวกาชาด การจัดกิจกรรมยุวกาชาดก าหนดโครงสร้างหลักสูตร
ยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็น4 ระดับ ดังนี้ ยุวกาชาดระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ยุวกาชาด
ระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,  ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3,  ยุวกาชาดระดับ 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4-6 

4) แนวการจัดกิจกรรมของยุวกาชาด การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรม
หลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 
               4.1) กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ 4.1.1) กลุ่มกิจกรรมกาชาดและ
ยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
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อุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วย
สร้างสรรค์สังคม เป็นผู้น าในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย-หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิตในการ
จัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวมีความพร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต ประกอบด้วยสาระที่
เกี่ยวกับเรื่อง 1) กาชาดสากล 2) สภากาชาดไทย 3) ยุวกาชาด 
             4.1.1 )กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษา
และฝึกฝนทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการ
รักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน 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 รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ดีมี
ความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ที่มีพ้ืนฐานการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การท างานในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง 1) ความสามัคคีและความพร้อม
เพรียง 2) ความมีระเบียบวินัย 3) สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
                  4.1.3) กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพ่ือสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด  มี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง 4.4.1) การบ าเพ็ญประโยชน์ 4.4.2) การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                 ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละ
สาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นสภาพการณ์ปัจจุบันความต้องการ  
และความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
                4.2) กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลักโดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเวลา
ในการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตในสังคมตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น  โดยผู้เรียนสามารถ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจ และมีเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดแต่ละ
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กิจกรรม เมื่อผ่านเกณฑ์ผู้เรียนจึงจะมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น  ๆ มีจ านวน 54 
กิจกรรม 

5) เงื่อนไขของกิจกรรมยุวกาชาด   
    5.1) เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรในแต่ละ

ระดับชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมาย
กิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดแต่ละประเภทอาจใช้ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
 5.2) การจัดกิจกรรม ควรจัดให้มีพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครั้งก่อนที่
จะมีการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  

           5.2.1 )พิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาด 1) เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง  
2) ชักธงยุวกาชาดขึ้นสู่ยอดเสา  3) สงบนิ่ง  4) กล่าวค าปฏิญาณตนยุวกาชาด 5) ตรวจและรายงาน 
6) นัดหมายและชี้แจง 5.2.2) พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด 1) เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง  
2) นัดหมายและชี้แจง 3) ชักธงยุวกาชาดลง 4) เลิกแถว  5.2.3) กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมพิธีการยุวกาชาด เช่น พิธีเข้าประจ าหมู่ พิธีทบทวนค าปฏิญาณตนยุวกาชาดและสวนสนาม 
พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆเป็นต้น 5.2.4) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ยุว
กาชาดได้บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 5.3) ผู้น ายุวกาชาดควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เช่น หลักสูตรครูผู้สอน หลักสูตรผู้น ายุวกาชาด เป็นต้น 
 5.4) สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดตามข้อบังคับ 

6) การประเมินกิจกรรมยุวกาชาด 
                    การประเมินกิจกรรมยุวกาชาด เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ยังต้อง
พิจารณาด้านความประพฤติ และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง  ๆ 
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ 
 6.1) กิจกรรมหลัก เป็นการประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสิน เลื่อนชั้น
หรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม และการทดสอบทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
 ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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 ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         6.2) กิจกรรมพิเศษ เป็นการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษได้ 

เมื่อผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด34 

แนวการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

              กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติส าหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่
สนใจ โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา มีเป้าหมายเพ่ือฝึกเด็กผู้หญิงให้เป็นพลเมืองดีมี
ประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการที่ Lord Baden Powell ผู้ก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือและผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ได้ก าหนดไว้ โดยการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม และคุณธรรม มีค าปฏิญาณและกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดย
มีการจัดองค์กร การบริหารตามข้อบังคับ และนโยบายขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก(The 
World Association of Guides and Girl Scouts) 

1) หลักการกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการใน
การท างานเพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองให้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยในการฝึกจะต้องให้สมาชิกได้รับการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและครบถ้วนทั้ง ๖ 
ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาจิตใจ และคุณธรรม 

2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 2.1) เพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของค าปฏิญาณและกฎ 
 2.2) เพ่ือเตรียมเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 
      2.3) เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 2.4) เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนและบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  3) แนวทางการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีขอบข่าย
ที่ประกอบด้วย ข้อก าหนด จุดประสงค์สาระกิจกรรม กระบวนการฝึก หลักสูตรพ้ืนฐาน พิธีการ และ
เครื่องแบบ โดยจ าแนกตามประเภทของสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่เรียกว่า เยาวสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีทั้งหมด 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) ผู้บ าเพ็ญ

                                                           
34 เรื่องเดียวกัน., 32-38. 
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ประโยชน์รุ่นกลาง ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 12-15 ปี เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-

ม.3) 3.4) ผู้บ าเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 16-20 ปี เรียนอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือสูงกว่านั้น 

 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 8 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ที่มา: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 39             
  
 

4) กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มีแนวการจัดกิจกรรมเฉพาะ 9 ข้อ ดังนี้ 
4.1) ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

(Promise and Laws) วิธีการนี้จะช่วยสร้างอุปนิสัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
และตระหนักในหน้าที่ของตนที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ 

4.2) ระบบหมู่ (Patrol System) ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีมที่เรียกว่า ระบบหมู่ 
โดยให้ท างานร่วมกันเป็นหมู่เล็ก ๆ ๖-๘ คน ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปกครองตนเอง วิธีการ
นี้ช่วยพัฒนาทักษะความเป็นประชาธิปไตย 

4.3) เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ เรียนได้รู้ถึงความสนใจ
ความสามารถและความต้องการของตน 

4.4) ฝึกพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า (Progressive Development) ให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตัวเอง รู้จักสร้างโอกาสในการท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถด้วยตนเอง วิธีการนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความสนใจและความสามารถของตนยิ่งขึ้น 
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4.5) ให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างเด็กและผู้ใหญ่  (Active Co-operation 
between Youths and Adults) เป็นความร่วมมือด้านความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การ
ด าเนินกิจกรรมและการประเมินผลร่วมกัน ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมให้คนรุ่น
เยาว์ได้พัฒนาตนเองและมีควารับผิดชอบ วิธีการนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและได้
เห็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ด้วย 

4.6) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน (Symbolism) ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
เป็นสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมายการท า
ความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและ
ภาคภูมิใจในการที่เป็นสมาชิกขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็น
องค์กรสตรีที่มีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

4.7) กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนและฝึก
การเตรียมพร้อมเสมอ ด้วยการใช้กิจกรรมกลางแจ้งและการอยู่ค่ายพักแรม วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการด าเนินชีวิต 

4.8) ฝึกให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน (Community Service) วิธีการนี้จะท าให้
ผู้ เรียนได้ฝึกนิสัยการบ าเพ็ญประโยชน์  และมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน  ชุมชน 
ประเทศชาติและสังคมโลก 

4.9) เรียนรู้เกี่ยวกับนานาชาติ (International Experience) ทั้งด้านวัฒนธรรม
ศาสนา และวิถีชีวิต วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างของบุคคลในชาติและสังคมโลก เพ่ือ
ลดข้อขัดแย้งและรู้จักพ่ึงพาอาศัยกันเป็นการสร้างสันติสุขในโลก 

5) โปรแกรมการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มีสาระของ
กิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้ 
 5.1) การบ าเพ็ญประโยชน์  (Giving Service)โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ได้ฝึกฝนทักษะต่าง 
ๆ ให้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ แสดงความเมตตากรุณา เพ่ือให้ไปบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
 5.2) การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี
ได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ  โดยการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

    5.3) วัฒนธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage) โปรแกรมนี้จะช่วยให้
เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อ และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์และช่วยเผยแพร่สิ่งที่ดีงามนี้แก่ผู้อ่ืน 
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       5.4) สิ่งแวดล้อม (Environment) โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้ เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 5.5) การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน (Relationships) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและ
เยาวสตรีได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้ อ่ืน  ด้วยการเป็นมิตร และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนโดย
กระบวนการของระบบหมู่ 
 5.6) สุขภาพ (Health) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีสุขภาพดี มี
สติปัญญา มีอารมณ์ม่ันคง และรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้เป็นอย่างดี 
 5.7) ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)โปรแกรมนี้จัดขึ้น
เพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลซึ่งมีพ้ืนฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท างาน
ร่วมกัน ได้อย่ างสันติ  เด็ กผู้ หญิ งและเยาวสตรีจะได้ เรียนรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ 
ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ เรื่องเกี่ยวกับองค์การผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสายใยแห่งความสัมพันธ์ของสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์
ทั่วโลก 
 5.8) เทคโนโลยี (Technology) โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 5.9) ครอบครัว (Family Life) โปรแกรมนี้จะท าให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีรู้และ
เข้าใจบทบาทความรับผิดชอบและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว  เกิดความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวและมีพ้ืนฐานในการสร้างครอบครัวในอนาคต 
 5.10) วิสัยทัศน์ (My Vision) โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มี
โอกาสค้นหาความต้องการความสามารถ ความสนใจ และวิสัยทัศน์ของตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 
เพ่ือเตรียมตัวเองให้สามารถตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจในอนาคตได้เมื่อผู้เรียนรวมกลุ่ม
ปฏิบัติกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามโปรแกรม 10 โปรแกรมแล้วผู้เรียนแต่ละคนสามารถเลือกท า
เครื่องหมายแสดงความสามารถ (Efficiency Badges)ที่ตนสนใจและถนัดได้ เป็นการประเมินผลขั้น
สุดท้ายของสมาชิกแต่ละระดับ 

6)  เงื่อนไขการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  6.1) เวลาในการร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตรในแต่
ละรุ่น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม 

     6.2) การจัดกิจกรรม 
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 6.2.1 ) การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิด
ชุมนุมทุกครั้งก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้  1) เปิดชุมนุม (การเปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องท าทุกครั้งที่มี
การจัดกิจกรรม ส าหรับสมาชิกรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ไม่จ าเป็นต้องท าทุกครั้ง แต่อย่างน้อยควรท าเดือน
ละ 1 ครั้ง)  2) จัดกิจกรรมตามโปรแกรมหรือตามเครื่องหมายแสดงความสามารถ (Efficiency 
Badges) 3) ใช้วิธีการ (Methods) 9 ข้อ  4) ใช้เพลงหรือเกมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดกิจกรรม 5)  
ปิดชุมนุม (การปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องท าทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ส าหรับ
รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ใช้การปิดชุมนุมทุกครั้งด้วยการร้องเพลงเสร็จหนึ่งวัน/Taps) 
 6.2.2) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีความอดทน  อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทักษะตามหัวข้อ (Theme) ของการเข้า
ค่ายพักแรม ซึ่งหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์และเยาวสมาชิกได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว  การอยู่
ค่ายพักแรมสามารถท าได้ตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.2.3) กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการของผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์เช่น การเปิดชุมนุม พิธีปฏิญาณตน พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
(Efficiency Badges) พิธีวันร าลึก (Thinking Day) เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการเป็นสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 6.2.4) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้มีกิจกรรมเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
 6.3) หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  (Leaders) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน  
 6.4) สถานศึกษาท่ีประสงค์จะจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้ขออนุญาตเปิดหมวด
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เลขที่ 5/1-
2 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) การประเมินกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 7.1) ประเมินจากพฤติกรรมความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยประเมินจาก
จ านวนครั้งและเวลาในการจัดกิจกรรม 
 7.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดย
ประเมินจากผลงานและการร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 
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 7.3) ประเมินพัฒนาการของเยาวสมาชิกด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จิตใจสติปัญญา และคุณธรรม โดยประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือได้รับเครื่องหมายแสดง
ความสามารถ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
 ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด35 

 

กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 

         กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัด
ขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็มตาม
ศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันการ
จัดตั้งมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานศึกษา 

1) หลักการของกิจกรรมชุมนุมหรือชมรม  กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่ส าคัญดังนี้  
1.1) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ1.2)  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกันแก้ปัญหา 1.3) เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 1.4) เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน  รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

2) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ชุมนุม ชมรม 
 2.1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
ของตน 
 2.2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
 2.3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

                                                           
35 เรื่องเดียวกัน., 39-45. 
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  2.4) เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
3) ขอบข่ายของกิจกรรม ชุมนุม ชนรม กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข่ายดังนี้ 

 3.1) เป็นกิจกรรมที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวาง
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 3.2) เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 
 3.3) เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลา
เรียน 

4) แนวการจัดกิจกรรม ชุมนุม ชมรม การจัดกิจกรรมชุมนุม  ชมรมของสถานศึกษา 
สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 
 4.1) สถานศึกษาบริหารการจัดการให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย  ทั้ง
รูปแบบภายในหรือภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาค
เรียนกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา 
 4.2) กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรส ารวจ
ความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม 
 4.3) กรณีที่สถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้ง
ชุมนุมชมรม และเชิญครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันด าเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติที่
สถานศึกษาก าหนด 

 4.4) ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
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แผนภูมิที่ 9 ระดับและกิจกรรมของกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
ที่มา: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 51.             

5) เงื่อนไขของกิจกรรม ชุมนุม ชมรม 
 5.1) การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาจัดให้เป็นไปตาม
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
     5.2) สมาชิกของชุมนุม ชมรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของ
ชุมนุมชมรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละกิจกรรม 
 5.3). สถานศึกษามีระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ชุมนุมชมรมอย่างต่อเนื่อง 

6) การประเมินกิจกรรม ชุมนุม ชมรม 
               การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริงโดย
ก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
 ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด36 

 

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) 

โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่ม
เครือไร่ขิงพัฒนา  เปิดท าการสองตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 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/  
 

                                                           
36 เรื่องเดียวกัน., 51-54. 

mailto:thapood_60@hotmail.com
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ข้อมูลด้านบริหาร 

              1) นาย ชูพงษ์ ก าลังงาม วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
                ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
            2) นาย เสรี สุขถาวร วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
          ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน 
 

ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

             โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านท่าพูด ต าบลไร่ขิง อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยประชาชนร่วมกับเจ้าอาวาสพร้อมใจกัน
จัดตั้งขึ้น ที่ศาลาวัดท่าพูดในบริเวณท่ีดินของวัด จ านวน 14 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา  
              ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ า น้ าท่วมถึง ทิศตะวันตกติดวัดท่าพูดทิศ
ตะวันออกติดคลองวัดท่าพูดทิศเหนือติดถนนสายพุทธมณฑล  ไร่ขิง    ทิศใต้ติดแม่น้ านครชัยศรีมีการ
ด าเนินงานตามล าดับดังนี้  พ.ศ. 2464 เปิดท าการสอนครั้งแรก ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าพูด นายคลี่ สงกา เป็นครูใหญ่คนแรก และเปิดเป็น
ทางการตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลต าบลไร่ขิง 
พ .ศ . 2481 เจ้ าอาวาสวัดท่ าพู ดร่ วมมื อกับประชาชนสร้ างอาคารเรียน  แบบ  ป .2 2 ชั้ น
ขนาด 8 ฮ 24 ม. และขอตั้งชื่อใหม่ว่าโรงเรียนวัดท่าพูด พ.ศ. 2483 นายเอ้ือน วาราชนนท์ เป็น
ครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2515 เปิดท าการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 พ.ศ. 2526 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 พ.ศ. 2507 สร้างอาคารเรียนแบบ 008 โดยงบประมาณของทาง
ราชการร่วมกับเจ้าอาวาสและประชาชน พ.ศ. 2509 ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียน
แบบ 007 อีก 1 หลัง เจ้าอาวาสวัดท่าพูด และประชาชนร่วมบริจาคสมทบ พ.ศ.  2517 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  017และประชาชนบริจาค
สมทบพ.ศ. 2521 เปิดท าการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2522 เจ้าอาวาสวัดท่าพูด
ร่วมกับประชาชนและทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 แทนอาคารหลังเดิม
ที่ ช ารุดอีก 1 หลัง พ.ศ. 2530 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ประชาชนสมทบ
อีก 1,350,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบพิเศษ (หอประชุม) ขนาด  32 ฮ 36 ม. 
พ้ืนที่ 1,152 ตารางเมตร พ.ศ. 2538 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าพูดร่วมกับประชาชน
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบรัตนโกสินทร์สมโภชน์ อาคาร 4 ชั้น 24 ห้องเรียน พ.ศ. 2540 เปิดท าการ
สอนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล  3 ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1



  63 

พ .ศ . 2548 เปิ ดท าการสอนตั้ งแต่ ชั้ น ระดั บปฐมวัย  ถึ งชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  3 มี นั ก เรียน
จ านวน 1,631 คน นายสุวรรณ เรือนอินทร์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2550 เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจ านวน 1,631 คน นายสุวรรณ เรือนอินทร์ 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ. 2551 มีนักเรียนจ านวน 1,453 คน นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ. 2556 มีจ านวนนักเรียน 1,176 คน  ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 มีนักเรียน
จ านวน 1,165 คน นายชูพงษ์  ก าลังงาม เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
         “ร่าเริง แจ่มใส ไหว้งาม นามท่าพูด” 
วิสัยทัศน์   

“โรงเรียนวัดท่ าพูด  จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา อย่ างมีส่ วนร่วม มี
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและสุขภาพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักประชาธิปไตยในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" 
 
ปรัชญาโรงเรียน 

วิชาการก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล 
 อนามัยก้าวพร้อม         สิ่งแวดล้อมก้าวล้ า 
 คุณธรรมก้าวเด่น เน้นชุมชนก้าวน า 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ครูมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
 4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายโรงเรียน 
 1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดคุณธรรมและค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ 
 2. พัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและงานอาชีพอย่างหลากหลาย 
 3. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 โรงเรียนวัดท่าพูด, ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล), เข้าถึงเมื่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.watthapoodschool.ac.th/  



  65 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดท่าพูด 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

ผู้ปกครอง/ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

การบริหารงานท่ัวไป การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ บริหารงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 

-งานนโยบายและแผน 
-งานบริหารการเงินและ 
  บัญช ี
-งานบริหารงานพัสด ุ
-งานระดมทรัพยากร 
  และการลงทุนการ 
  ศึกษา 
-งานตรวจสอบภายใน 

-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานพัฒนากระบวนการ  
เรียนรู ้
-งานวัดผล/ประเมินผล 
-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานวิจยัและพัฒนา 
-งานพัฒนาสื่อการสอน 
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานกิจกรรมพัฒนา 
 ผู้เรียน 
-งานพัฒนา 8 กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู ้
-งานประกันคุณภาพ 
 การศึกษา 
ฯลฯ 

-งานวางแผนอัตราก าลัง 
-งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 
ของบุคลากร 
-งานวินัย และการรักษา
วินัย 
-งานส่งเสริมพัฒนา 
  บุคคลากร 

-งานธุรการ 
-งานเลขาคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-งานระบบข้อมูลสาร- 
  สนเทศ 
-งานพัฒนาระบบ 
  บริหาร 
-งานอาคารสถานที ่
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานจัดท าสัมมโน 
  นักเรียน 
-งานประสานความ 
  ร่วมมือ ภาครัฐและ 
  เอกชน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ 

ศุภวดี บุญญวงศ์ ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดี งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา จ านวน 446 คน จาก 42 
โรงเรียน และผู้เรียนของครูเหล่านี้ จ านวน 1 ,688 คน พบผลการวิจัยที่ส าคัญดังนี้ประการแรก 
พฤติกรรมของผู้เรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม แปรปรวนไป
ตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติที่ดีต่อการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การรับรู้การปลูกฝัง และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และประการที่สอง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม 
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติที่ดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนและการรับรู้การปลูกฝัง และ
ทางอ้อมจากพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พฤติกรรมใฝ่ รู้ในการพัฒนา 
และพฤติกรรมเอ้ืออาทรสังคม ตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลร่วมกันอธิบายความ แปรปรวนของคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงามได้เพียงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 8 แต่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใน
การพัฒนาได้ร้อยละ 59 และร้อยละ 3638 
 จุฑามาส  โกมลทรรค ได้ศึกษา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง พบว่า 1. การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง ด้านการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก นโยบายที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้การก ากับดูแลและการบริหารเกิดประสิทธิภาพ หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ
จะต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่จะมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามที่
คาดหวังไว้ในอนาคต ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความจ าเป็น ในการจัดท านโยบาย 2. การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการนิเทศติดตามอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการเรียนรู้จะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุก
ฝ่าย สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  3. การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
                                                           

38 ศุภวดี  บุญญวงศ์ , "ปัจจัย เชิ งเหตุส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยม และ
บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดี งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ," วารสารวิชาการคุณงามความดี 1, 1 
(กันยายน 2555): บทคัดย่อ. 
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เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการศึ กษาประสบ
ความส าเร็จ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ต่างๆให้กับบุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  4.การบริหารของ
ผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการประเมินและ
รายงาน อยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันการจัดการ
เรียนการสอนไปสู่ความส าเร็จ39 

มารียา ปัณณะกิจการ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตตามแนวคิดโคดายส าหรับผู้ เรียนเปียโนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตตามแนวคิดโคดายส าหรับผู้เรียนเปียโน
ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิด จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และ หมายเหตุ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จ านวน 7 แผน ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโคดายนั้นจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่าน
โน้ตโดยเริ่มจากการสอนขับร้อง ทั้งมีการใช้หลักการสอนผู้ใหญ่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือให้การสอนดนตรีสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
ลักษณะการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งเป็น 2.1) 
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม (x̅ = 58.58, SD = 3.85) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅= 
48.9, SD = 7.61) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2)กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านทักษะการอ่านโน้ต (x̅ = 13.3, SD = 0.97) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 11.9, SD = 0.42) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ (x̅ = 
34.60, SD = 4.28) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 27.30, SD = 7.21) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2.4) ด้านเจตคติแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประเมินโดยผู้เรียน และ 2) ประเมินโดย
ผู้สอน ผลการประเมินโดยผู้เรียนซึ่งใช้แบบวัดเจตคติและแบบบันทึกหลังเรียนประเมินความพึงพอใจ 
พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจหลังการ

                                                           
39 จุฑามาส  โกมลทรรค, "การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง" 

(ปริญญานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ, 2556), 82-84. 
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เรียนการสอนอยู่ในความพึงพอใจมาก ส่วนผลการประเมินโดยผู้สอนซึ่งใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง40 

กิ่งกมล ปิยมาดากุล ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เรื่องสร้างสรรค์ 
นาฏยลีลาอาเซียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและต้องการให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียนนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์สร้างสรรค์มีการสร้างสรรค์ท่าร าขึ้นมาใหม่  โดยมีครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้และ
ประเมินผล 2 คนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนประกอบด้วย 
หลักการเป้าหมายคุณสมบัติของผู้เรียนแนวการจัดกิจกรรม  รูปแบบกิจกรรมค าอธิบายรายวิชา
จุดประสงค์โครงสร้างการจัดกิจกรรมสื่อการวัดและประเมินผล  ค าชี้แจงและแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจ านวน 8 แผนจัดกิจกรรมแบบสาธิตและเน้นที่การปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้
สร้างสรรค์ท่าร ารูปแบบแถว และการแต่งกายโดยใช้เพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ภายใต้นาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์อาเซียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้อง ระหว่าง 0.80 – 1.00 
3 ผลการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ านวน 20 ชั่วโมงแบบสาธิตและเน้นที่การปฏิบัติ 5 
ขั้นตอนได้แก่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2 ขั้นศึกษาทัพวิเคราะห์ 3 ขั้นปฏิบัติฝึกหัดทดลอง 4 ขั้นสรุปทัพ
เสนอผลการเรียนรู้ และ 5 ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้ทับน าไปใช้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมรวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนสร้างสรรค์รูปแบบแถวสร้างสรรค์การแต่งกาย
นาฏยลีลาอาเซียนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ฝึ ก
การท างานเป็นกลุ่มและฝึกการคิด สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนตามความสนใจ 4 ผลการประเมิน
และปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05 มีความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนอยู่ ในระดับดีโดยมี
ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ท่าร าอยู่ในระดับสูงรองลงมามีความสามารถด้านการสร้างสรรค์
รูปแบบแถวและมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์การแต่งกายอยู่ในระดับต่ าสุดนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนท าให้นักเรียนมีความรู้และฝึกให้มีทักษะในการสร้างสรรค์จะได้เป็นอย่าง
ดีเห็นควรให้มีการปรับปรุงด้านการน าเข้าสู่บทเรียนว่าควรมีสื่อหรือวิธีการที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้น

                                                           
40 มารียา ปัณณะกิจการ, "การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ

อ่านโน้ตตามแนวคิดโคดายส าหรับผู้เรียนเปียโนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น" (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์ สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ. 
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ผู้เรียนเกิดความสนใจ ปรับปรุงระยะเวลากับเนื้อหาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง41 

จันทร ก่ าภัคสร ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 พบว่า 1)ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมีอยู่ 5 ด้านคือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู  
ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครองและชุมชนและด้านการจัดการเรียนการสอน 2) แนวทางในการแก้ปัญหา
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู้อ านวยการโรงเรียนต้องร่วมมือกันให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าจริงจัง 
ด้านครูส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ด้านนักเรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ ความอดทน ระเบียบวินัย ให้เกิดแก่นักเรียนผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ด้านผู้ปกครองและชุมชน ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง42 

ปัทมา สายพร้อมญาติ สุวรรณา โชติสุกานต์ และชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการก าหนด
ภารกิจของสถานศึกษา รองลงมาคือ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อย
ที่สุดคือ การจัดการด้านการเรียนการสอน 2) ระดับการดาเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านการนิเทศและติดตาม ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการประเมินและรายงาน 3) พฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ

                                                           
41 กิ่งกมล ปิยมาลากุล, "การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

ส าหรับนักเรียนชั้นประถม" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 2557), บทคัดย่อ. 

42 จันทร ก่ าภัคสร, "การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2" 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
, 2557), ง. 
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ของผู้บริหารสถานศึกษา และการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกัน ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนใน
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0143 

วชิรวิทย์ มาลาทอง และจิตตินันท์ บุญสถิรกุล ได้ศึกษาเรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวตาม
ทฤษฎีการเลือกอาชีพเพ่ือพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา*  ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎี
การเลือกอาชีพเพ่ือพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพมีผลต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา และ 2) ภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือก
อาชีพเพ่ือพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพ พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัด
กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพเพ่ือพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพสูงกว่าเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0544 

ขัตติยะ โคตถา ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจัย 1. สภาพการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ปฏิบัติกันมากที่สุด ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา  

การวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การจัดปัจจัยและพบว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมแนะแนวตามล าดับ ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้องมีการก าหนดเป้าหมายในการจัด

                                                           
43 ปัทมา สายพร้อมญาติ และคณะ, "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นาทาง

วิชาการ ของผู้บริหารกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา," วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 5, 1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2558): 115. 

44 วชิรวิทย์ มาลาทอง และจิตตินันท์ บุญสถิรกุล , "ผลของกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการ
เลือกอาชีพเพ่ือพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ," Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 8, 1 (มกราคม-เมษายน 2558): 1,108. 
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การศึกษาให้ชัดเจน ท าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา จึงต้องให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผน
ด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่จนถึงระดับสถานศึกษา ในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นเป็น
กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตามหลักสูตรโดยที่หลักสูตรนั้นได้มีการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้
อย่างละเอียด ผู้บริหารและครูจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้
เพราะว่ามีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายการวัดผลและประเมิน
กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้รับการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและประเทศชาติจึงเป็นสาเหตุท าให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

กิจกรรมนักเรียนมีค่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ากิจกรรมนักเรียนนั้น
เป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทุกโรงเรียนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นระเบียบวินัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร -นารี ยุว
กาชาด ควรให้มีการส ารวจความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกๆฝ่าย สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูนักเรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมควรจัดขึ้นในระดับต่างๆ อยู่เสมอจัด
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของโรงเรียน จัดส่งคณะครูเข้ารับการอบรมความรู้
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่น การแต่ง
กาย การท าความเคารพ การเข้าค่ายพักแรม จัดให้มีการอบรมนายหมู่ลูกเสือ เพ่ือเป็นผู้น าและ
แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดทั่วไป ดูแลการจัดการให้อยู่ในกฎ ระเบียบ อยู่เสมอ45 

อลิษา สืบสิงห์ ที่ได้ศึกษา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ที่พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่ปฏิบัติกันมากที่สุด ได้แก่ การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นว่า
โดยภาพรวม ส่วนใหญ่จะมีการบริหารหลักสูตรทุกขั้นตอนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า ขั้นที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา พบว่า การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรใน

                                                           
45 ขัตติยะ โคตถา, "การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกดั

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 90. 
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โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ การท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน การจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้คลอบ
คลุมและเป็นปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรมวิชาการ (2545, หน้า 24-27) ที่กล่าวไว้ว่า 
ขั้นเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนน าร่อง โรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2552 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า มีการ
วาง แผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา น าผลการนิเทศไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประเมินผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จากปัญหาที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ
เตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและครูไม่วางแผนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  แนวทางแก้ไข คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องท าความเข้าใจกับครูให้พัฒนาตนเองและวางแผนการด าเนินการร่วมกันใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เทคนิคการสอนและกระบวนการคิด46 

เพราพิมล ป้องเมือง และดร. พัชรีวรรณ กิจมี ได้ศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาละวิน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องของการ
สื่อสาร เพราะครูส่วนมากพูดภาษาไทย แต่นักเรียนเกือบทั้งหมดพูดภาษาถิ่น โรงเรียนจึงเลือกครูที่
สามารถพูดภาษาถิ่นได้ เป็นแกนนาในการทากิจกรรมแนะแนว และมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ
การให้ความรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (2) กิจกรรมนักเรียน พบว่า ทุก
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมครบถ้วน แต่พบปัญหาในเรื่องของความหลากหลายของผู้ร่วมกิจกรรม และ
ความแปลกใหม่ของกิจกรรม (3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ พบว่า โรงเรียนจัดให้
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักความเสียสละและรู้จักทางานเพ่ือส่วนรวมเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากการจัดกิจกรรมใน 3 ลักษณะดังกล่าวแล้ว โรงเรียน
ยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจัด

                                                           
46 อลิษา สืบสิงห์, "การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1," วารสารวจิัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 10, 3 (กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558): 365-366. 
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บอร์ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมการเข้าค่ายอาเซียนเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอีกด้วย47 

สุทธิ สีพิกา ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับ
ประถมศึกษา ครูส่วนใหญ่ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
สังคม ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ครูก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว 
และการผจญภัยและค่ายพักแรม ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (2) แนวทางการจัด 
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ครูควรมุ่งเน้นการพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม และการน าความรู้ไปใช้ ด้าน
การก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ครูควรก าหนดเนื้อหาวิชาบังคับตามหลักสูตรไว้ในภาคเรียนที่ 1 
และก าหนดเนื้อหาวิชาพิเศษไว้ในภาคเรียนที่ 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 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการดาเนินงานแนะแนวในทุกโรงเรียน รายการ ที่มีการดา
เนินงานแนะแนวในระดับปฏิบัติมากที่สุด คือ โรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ส่วนที่มีการดาเนินงานแนะแนวในระดับ ปฏิบัติน้อย 

                                                           
47 เพราพิมล ป้องเมือง และพัชรีวรรณ, "การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน," วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4, 1 (มิถุนายน 2558 – 
พฤษภาคม 2559): 27-28. 

48 สุทธิ สีพิกา, "แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับประถมศึกษา" 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560), 
บทคัดย่อ. 
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คือ การจัดโครงการหางานให้นักเรียนเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  2) แนวทางการส่งเสริม งานแนะ
แนวประกอบด้วยรายการปฏิบัติจานวนทั้งสิ้น 25 รายการ ซึ่งจ าแนกตามประเภทของ การดาเนินงาน
แนะแนวทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนในการปฏิบัติงานแนะแนว  มี 5 รายการ รายการที่มี 
ความเหมาะสมที่สุด คือ จัดทาโครงการแผนงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือระบุ ปัญหาการ
แนะแนวในโรงเรียน (x̅ = 4.26) ด้านการจัดองค์การงานแนะแนว มี 5 รายการ รายการ x̅  ที่ม ี
ความเหมาะสมที่สุดคือ โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความสนใจของนักเรียนต่อกิจกรรมแนะแนวของ
โรงเรียน (x̅  = 4.46) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแนะแนวมี 5 รายการ รายการที่มีความ
เหมาะสมที่สุดคือ สถานศึกษาส่งครูและบุคลากรไปฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการแนะแนวตามสถานที่
ต่าง ๆ (x̅  = 4.53) ด้านการอานวยการในการบริหารแนะแนวมี  5 รายการ รายการที่มีความ
เหมาะสมที่สุดคือ การจัดอบรมในด้านการส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของงานแนะแนว  (x̅ 
= 4.40) ด้านการติดตามและประเมินผล มี 5 รายการ รายการที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ จัดทา
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทางานในการติดตามผลและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  (x̅ = 
4.43) โดยทุกรายการมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก49 

ปฐมาวดี พัฒนสิงห์ นิรันดร์ จุลทรัพย์ และ อมรวรรณ วีระธรรมโม ได้ศึกษาเรื่อง การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน  
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีใน 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์พบว่า ภาพรวมครูและนักเรียนมี
ความเห็นด้วยต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์  สุราษฎร์ธานี พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างกัน และนักเรียน
ที่มีระดับชั้นการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแตกต่างกันที่ระดับ  นัยยะ
ส าคัญทางสถิต ิ.0550 

 

                                                           
49 คณิศร์ จับจิตต์, "การศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส ทาง

การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1," วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 1 (มกราคม-เมษายน 2559): 1. 

50 ปฐมาวดี พัฒนสิงห์ และคณะ, "การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ," วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 17, 1 (มกราคม- มิถุนายน 2560): 57. 
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งานวิจัยในต่างประเทศ 
จอห์นสัน (Johnson) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อแผนการให้ค าปรึกษาที่มี

ประสิทธิผลในโรงเรียนผลการวิจัยพบว่าแผนการแนะแนวในปัจจุบันควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้เหมาะสมกับเป้าประสงค์ นอกจากนั้นการส ารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียน จะ
สามารถน ามาใช้ได้กับฝ่ายกิจกรรมป้องกันการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งให้ความส าคัญกับ
ความก้าวหน้าของนักเรียน51 

แบรกก์ (Bragg) ได้ศึกษาติดตามประวัติการลูกเสือในประเทศแคนาดา จากปลายศตวรรษที่ 
19 จนถึงเพียงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยพยายามให้ได้รับความเข้าใจว่าความเป็นชายนั้น ได้ 
รับค านิยามจากผู้แต่งและสนับสนุนขบวนการลูกเสือว่าอย่างไร ในเบื้องต้นที่ใช้คู่มือลูกเสือและ 
หนังสือส่งเสริมนั้น การวิจัยครั้งนี้ โต้แย้งว่าขบวนการได้ให้นิยามภาพลักษณะของวัยผู้ใหญ่อย่าง 
ชัดเจน ส าหรับชาวแคนนานาในช่วงเวลาที่ โครงสร้างของความเป็นชายเป็นที่รับรู้ว่าอยู่ในสภาพ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ ขบวนการลูกเสือ ไม่เพียงแต่เสนอสถานที่หลบหนีส าหรับ  “วิกฤตของ
ความเป็นชาย” เท่านั้น แต่ยังได้ช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถานที่หรือบทบาทของผู้ใหญ่เพศ ชาย 
ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม ศตวรรษที่ 20 ปรากฏว่าในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ อาจจะ ไม่ให้
ความเข้าใจประสบการณ์ในอดีตของลูกเสือแต่ละคนในขบวนการนั้น ก็พยายามท าให้เข้าใจ ง่ายขึ้น
เกี่ยวกับวิธีการที่ชาวแคนาดาบางคนพยายามให้นิยาม ค านิยามของค าว่า วัยผู้ใหญ่ เป็นที่ ยอมรับ
แล้วน าทางชีวิตของพวกเขาไปตามโครงสร้างเหล่านั้น52 

ราสคอฟ (Raskoff) ได้วิจัยเรื่อง ผลงานเกี่ยวกับองค์กรอาสาสมัครของวัยรุ่นที่เป็น ลูกเสือ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษา เอกสารอ้างอิง 
การจัดองค์กรเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากรายงานต่างๆ ทางสื่อมวลชน ผลการวิจัย พบว่า การท า
กิจกรรมต่างๆ จะต้องใช้เวลาทุ่มเท และอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการจัดเครือข่าย ต้อง
พัฒนาทักษะในการท ากิจกรรม ปรับปรุงให้เหมาะสม ใช้การเสริมแรง กระตุ้น สร้างพลังอ านาจให้มี

                                                           
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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พลังท้าทายความสามารถ ตั้งองค์กรประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมต้อง
หลากหลายมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเพศและวัฒนธรรม53 

ดีน (Dean) ได้ศึกษาประวัติขบวนการลูกเสือในอเมริกา จากเริ่มแรกในปี 1910 จนถึงปี 
1990 จากเมื่อน าขบวนการลูกเสือเข้ามาในอเมริกาจนถึงปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้น าขบวนการนี้ได้ 
พิจารณาเห็นว่า การลูกเสือเป็นการศึกษาและเป็นโปรแกรมการสร้างนิสัยบุคคลที่เข้าถึงราว ๆ 
เด็กชาย 1 คนจากทุก ๆ 4 คน ในจ านวนประชากรวัยลูกเสือ อย่างไรก็ตามการลูกเสือส่วนใหญ่ถูก
ปล่อยปละละเลยจากโรงเรียนของเขาที่มีการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ สถาบันการศึกษา
ในอเมริกา การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการลูกเสือ และบอกเล่าว่าการลูกเสือเกี่ยวกับ อะไรทั้งหมดนั้น 
และพบว่าการลูกเสือมีอยู่ใน 3 ส่วน คือ การลูกเสือจากปี 1910 จนถึงตอนเริ่ม สงครามโลก ครั้งที่ 2 
ในปี 1942 เรื่องราวที่เขียนขึ้นจากความทรงจ าของผู้เขียน ซึ่งท าหน้าที่ นักวิชาชีพลูกเสือ ปี 1943-
1973 การลูกเสือระหว่างการก ากับดูแลของ Alden Barber ซึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในปี 1973 
และผู้สืบต่อเขาจนถึงปี 199054 

 

สรุป 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้บรรจุกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่จัด
ให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 เพ่ือให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน มุ่ง
สร้างเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง สร้างจิตส านึก และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาด และด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน และ 
3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยจัดขึ้นตามความพร้อมของ
สถานศึกษา ความต้องการของ ผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนจึงประสบผลส าเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ด้วยสาเหตุดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงให้แนวคิดการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 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) ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการ ของผู้เรียน 4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 6) ก าหนดการ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรมแต่ละภาคเรียน และชั้นปี 7) สรุป รายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3  

 

การด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า

พูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 2) แนวการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการด าเนินการวิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง
ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค จากเอกสาร ต ารา 
ข้อมูล สถิติ และวรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยหรือรายงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าและความเห็นชอบในการจัดท าโครงร่างงานวิจัย รับข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์น าเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ขั้นที่ 3 รายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนของการจัดร่างรายงานการวิจัยเสนอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่คณะกรรมการผู้
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ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบ 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 
  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
                               S   หมายถึง ประชากรที่ให้ข้อมูล 
                               X   หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา  
                               O   หมายถึง ข้อมูลที่ได้ 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา

นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน 
รองผู้อ านวยการ 1 คน และ ครูผู้สอน 51 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน โดยไม่รวมผู้วิจัย 

 
 

                       O 

 

 

        S                          X 
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ตัวแปร 

ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา    
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปร พ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด 

2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยขั้นตอน
การด าเนินการที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้  

 1) การประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง หมายถึง การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการจัดประชุมชี้แจงให้
ผู้ปกครอง ครู และ นักเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

 2) การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และด าเนินการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เขียน 

 3) การส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพ
ปัญหาความต้องการของผู้เรียน เป็นการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของของสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส ารวจความต้องการของของผู้เรียน จากชุมชน และท้องถิ่น ตลอดจน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง 

 4) การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลจาก
ข้อ 2 และ 3 มาจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดบทบาทของ
ผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 

 5) การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน เป็นการด าเนินกิจกรรมแผนงาน โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ และปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่าง
ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 6) การก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรมแต่ละ
ภาคเรียนและ ชั้นปี โดยมีการก าหนดวิธีการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นอย่าง
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ครอบคลุม ให้เป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด และมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบเชิง รูปธรรม  

 7) การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน และรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย
จัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บ 
รวบรวมข้อมูล จ านวน 2 ประเภท 

ประเภทที่ 1 แบบสอบถาม เป็นแบบส าหรับเก็บข้อมูลจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด  ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (forced choice) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือมาจากคู่มือแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท (Likert's five rating scale)  โดยผู้วิจัยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วง
น้ าหนัก เป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีน้ าหนัก
เท่ากับ 5 คะแนน  

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่ในระดับมาก ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 
4 คะแนน  

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน้ าหนัก 
เท่ากับ 3 คะแนน  
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ระดับ 2 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับน้อย ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 
2 คะแนน  

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าหนัก 
เทา่กับ 1 คะแนน  
 ประเภทที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าต่ าสุด
มาสร้างข้อค าถาม เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และน าข้อมูลที่มี
ค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าสูงสุด เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัด
ท่าพูด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

การสร้างเครื่องมือ 

เพ่ือให้เกิดความเที่ยงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

1 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต าราทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด

ทฤษฎี แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขั้นที่ 2 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

(content validity) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาที่ใช้ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหา โดยใช้เทคนิค IOC (Index 
of Item Objective Congruence) โดยมีค่าอยู่ที่ 0.66 – 1.00  

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ  1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน และครูผู้สอน 20 คน รวม 30 คน โรงเรียนดอน
หวาย 
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ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตาม 

วิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (α - coeffecient) ซึ่งผลวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่ามีค่า 0.905 แสดงว่ามีความเท่ียง 81% ถือว่ามีคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างHarper & Row Publishers^Harper & 
Row Publishers^Harper & Row Publishers^Harper & Row Publishers^Harper & 
Row Publishers^ 

2 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง และข้อมูล ปัญหา ที่ได้จากแบบสอบถาม มาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวข้อเสนอแนวการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  ขั้นตอนที่ 2  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยพิจารณาผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล จากแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขท่ีมีค่าต่ าสุดมาสร้างข้อค าถาม เพ่ือหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   และ น าข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มี
ค่าสูงสุด เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือความสมบูรณ์
และถูกต้อง 
  ขั้นตอนที่ 4 น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา และหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ 

ร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าพูด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  เพ่ือขอ 
อนุญาตเก็บข้อมูลโดย การตอบแบบสอบถามจากผู้อ านวยสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ สถานศึกษา 
และครูในโรงเรียนวัดท่าพูด 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาด้วยตนเอง  
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจากนั้นน าผลที่ได้มา

วิเคราะห์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือบุคลากร

โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครู 51 คน รวม 53 
คน ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจัดกระท ากับข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา  
2. จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
3. ลงรหัสข้อมูล น าไปค านวณค่าสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

ส าเร็จรูป  
4. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
5. วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ (content analysis) 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การ 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 

2. เพ่ือทราบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ 
(Best) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  

ค่าเฉลี่ย 3.50 -4.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่ใน
ระดับมาก  
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ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่
ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่
ในระดับน้อย  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่
ในระดับน้อยที่สุด 

 3. การวิเคราะห์แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) 
 

สรุป 

การวิจัยเรื่อง บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 และ 2) แนวทางการบริหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัด
วัดท่าพูด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จ านวน 53 คน เป็นประชากร 
เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้เสนอแนวทางในการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 ขั้น คือ  1) ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 2)  ศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์   โครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 3) ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
สภาพปัญหาความต้องการ ของผู้เรียน 4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เ กี่ยวข้อง   
5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 6) ก าหนดการประเมิน
และเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกิจกรรมแต่ละภาคเรียนและ ชั้นปี   7) สรุป รายงานผล  
การปฏิบัติงาน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือทราบแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนใน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
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เขต 2 การสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่า

มัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 



 

บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่า
พูด (นครผลประชานุกูล)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 2) แนว
ทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุ
กูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
analysis) ประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 53 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับคืนจ านวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100  น าผลที่ได้มาหาแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และน าเสนอข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่2 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.1  ข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  ผู้บริหาร และ คุณครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาวิ เคราะห์ โดยสรุป เป็ นค่ าการแจงแจงความถี่   (Frequency  Distributions)   
และค่าร้อยละ  (Percentage)  ได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
13 
40 

 
24.53 
75.47 

รวม 53 100.00 
2. อายุ 
ต่ ากว่า 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

 
9 
22 
9 
13 

 
16.99 
41.50 
16.99 
24.52 

รวม 53 100.00 
3.  ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
31 
22 
0 

 
58.49 
41.51 
0.00 

รวม 53 100.00 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้        
คร ู        

 
2 
8 
43 

 
3.78 
15.09 
81.13 

รวม 53 100.00 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด 
ต่ ากว่า 5 ป ี
6 – 10 ปี              
11 – 15 ปี                
16 – 20 ปี 
21 – 25 ปี 
26 ปีขึ้นไป 

 
18 
6 
17 
2 
3 
7 

 
33.96 
11.32 
32.10 
3.77 
5.66 
13.20 

รวม 53 100.00 
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จากตารางที่  1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.47 และกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีจ านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 24.53  

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี  มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.50 รองลงมาอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.52 ต่ ากว่า 30 ปี มีจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.99 และมีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.49 และมีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 41.51 
 ต าแหน่งหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.13และอยู่ในต าแหน่งหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และอยู่ใน
ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78 ตามล าดับ 
 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.96 รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 26 ปีขึ้น
ไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 6 คน  คิด
ร้อยละ11.32  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 21 - 25 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77  ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา 
นุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ในการ

วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : μ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: σ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม 

N = 53  

การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด  
(นครผลประชานุกูล) 

μ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. การประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 4.11 0.84 มาก 

2. การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โครงสร้าง หลักสูตร 

4.21 0.79 มาก 

3. การส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน 
และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 

4.15 0.84 มาก 

4. การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.28 0.81 มาก 

5. การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน 4.25 0.78 มาก 

6. การก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล 4.32 0.77 มาก 

7. การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 4.24 0.74 มาก 

รวม 4.23 0.73 มาก 

  
 จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  รายขั้น โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  (μ = 4.23,  σ = .73)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนจะพบว่า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่ระดับมากทุกขั้น  โดยเรียงมัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล (μ = 4.32 ,σ = 0.77) 

การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง (μ = 4.28 ,σ = 0.81) การปฏิบัติ

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) การส ารวจข้อมูล 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 
 
ตารางท่ี 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ข้ันตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

N= 53 

ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง μ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.11 0.95 มาก 

2. มีการประชุมชี้แจงให้คณะครูเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.11 0.91 มาก 

3. มีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.11 0.93 มาก 

รวม 4.11 0.84 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้ เรียน ผู้ปกครอง โดยภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (μ = 4.11,  σ = 0.84)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   อยู่ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงมัชฌิม
เลขคณิตเท่ากัน ดังนี้พบว่า มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒนา

ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (μ = 4.11,  σ = 0.95)  การประชุมชี้แจงให้คณะครูเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (μ = 4.11,  σ = 0.91)   
และการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (μ = 4.11,  σ = 0.93)   เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.84 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องค่อนข้างไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 

N = 53 
ขั้นตอนการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
 

μ σ ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มีการศึกษาวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 

4.25 0.92 มาก 

2. มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน 

4.30 0.80 มาก 

 3. มีการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

4.09 0.86 มาก 

รวม 4.21 0.79 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ขั้นตอนการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร  โดยภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (μ = 4.21,  σ = 0.79)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงมัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาผู้เรียน (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 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 

N = 53 
ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา 

ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 
μ σ ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีการเตรียมและส ารวจความพร้อมของสถานศึกษาใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

4.23 0.91 
มาก 

2. มีการส ารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.15 0.93 มาก 

3. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.09 0.84 มาก 

รวม 4.15 0.84 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   ขั้นตอนการส ารวจ
ข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน  โดย

ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (μ = 4.15,  σ = 0.84)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   อยู่ระดับมากทุกข้อ  
โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  มีการเตรียมและส ารวจความพร้อมของสถานศึกษา

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (μ = 4.23,  σ = 0.91)  มี

การส ารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ = 4.15,  σ 
= 0.93)   และมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเพ่ือการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ = 4.09,  σ = 0.84)   เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 
เท่ากับ 0.84 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

N = 53 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

μ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. คณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการน าข้อมูลจากข้อ 2 
และ 3 มาจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

4.19 0.94 มาก 

2. มีการจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

4.30 0.82 มาก 

3. มีการก าหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน เพ่ือให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 

4.36 0.86 มาก 

รวม 4.28 0.81 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ขั้นตอนการร่วมกัน
วางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่

ในระดับมาก  (μ = 4.28  σ = 0.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) อยู่ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียง
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ มีการก าหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 

(μ = 4.36,  σ = 0.86)  มีการจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ = 

4.30,  σ = 0.82)   และคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการน าข้อมูลจากข้อ 2 และ 3 มาจัดท า

แผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (μ = 4.19,  σ = 0.94)   เมื่อพิจารณา
จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.81 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน 

N = 53 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน μ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 

4.21 0.84 มาก 

2. มีการจัดท าโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 4.36 0.86 มาก 

3. มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระหว่างด าเนินกิจกรรมโครงการ 

4.21 0.84 มาก 

รวม 4.25 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนงาน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แผนงาน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.25,  σ = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   อยู่ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ มีการจัดท าโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้  (μ = 4.36,  σ = 0.86)  

มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ (μ = 4.21,  σ = 
0.84)   ซึ่งเท่ากันกับ มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่างด าเนินกิจกรรม

โครงการ(μ = 4.21,  σ = 0.84)   เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.78 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ข้ันตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล 

N = 53 

ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล μ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการก าหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นปี 

4.36 0.83 มาก 

2. มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างคลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและชั้นปี 

4.45 0.80 มาก 

3. มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่ละ
ภาคเรียนและ ชั้นปีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

4.32 0.83 มาก 

4. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 

4.15 0.95 มาก 

รวม 4.36 0.83 มาก 

 
 จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   ขั้นตอนการ
ก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล  โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมาก  (μ = 4.36,  σ = 0.83)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   อยู่ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างคลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและ

ชั้นปี  (μ = 4.45,  σ = 0.80)  มีการก าหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละ

ภาคเรียนและชั้นปี (μ = 4.36,  σ = 0.83) มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่ละ

ภาคเรียนและ ชั้นปีตามที่สถานศึกษาก าหนด (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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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ข้ันตอนการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 

N = 53 

ขั้นตอนการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน μ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

4.45 0.80 มาก 

2. มีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน 

4.32 0.83 มาก 

3. มีจัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

4.15 0.95 มาก 

รวม 4.32 0.77 มาก 

 
 จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ขั้นตอนสรุป 
รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขั้นตอนสรุป รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.32,  σ = 0.77) )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อยู่ระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน  

(μ = 4.45,  σ = 0.80)  มีการก าหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละภาคเรียน

และชั้นปี (μ = 4.32,  σ = 0.83)  และ มีจัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(μ = 4.15,  σ = 0.95)  เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.77 ลักษณะ
เช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

แนวทางบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    และ วิเคราะห์
เนื้อหาจากข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแนวทางการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2   จากการสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สามารถรวบรวมข้อมูลได้ดังนี ้

1. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เขียน ขั้นตอนการการประชุมชี้แจงคณะครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ได้แนวทางเพ่ิมข้ึนอีก คือ  
  1.1 ผู้บริหารควรวางแผนประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในขณะเดียวกันให้ร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและผู้เรียน 
  1.2 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ให้การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

2. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เขียน ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ได้แนวทางเพ่ิมข้ึนอีก คือ 
  2.1 กระบวนการการเตรียมและการส ารวจความพร้อมของสถานศึกษา ควร
ด าเนินงานตามกระบวนการ  
  - การศึกษานโยบาย หลักสูตร และแนวทางการพัฒนากิจกรรม 
  - จัดท าเครื่องมือส ารวจความพร้อมและความต้องการของครูและนักเรียน เช่น 
แบบสอบถาม  
  - วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
  - ประชุมครู เพื่อสร้างความเข้าใจและส ารวจความพร้อม ความต้องการของครู 
  - น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.2 ควรมีการส ารวจบริบทและความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง โดยจัดการ
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสอบถามความ
ต้องการของชุมชน และประชุมหาข้อเสนอแนะต่างๆร่วมกัน เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมและ
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เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
 3. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนการการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู 
ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้แนวทางเพ่ิมข้ึนอีก คือ 
  3.1 ขั้นการวางแผนร่วมกัน ควรมีการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายทั้ งครู นักเรียน 
ชุมชน ผู้ปกครอง และน าข้อสรุปจากการส ารวจข้อมูลและความพร้อมของสถานศึกษามาใช้
ประกอบการวางแผนร่วมกัน หาแนวทางในการด าเนินงาน และร่วมกันระดมความคิดออกแบบ
กิจกรรมต่างๆ 
  3.2 กระบวนการน าข้อมูลข้อมลูจากการประชุมชี้แจงและส ารวจมาจัดท าแผน 
  - ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
  - ประชุมและน าข้อสรุปจากการส ารวจข้อมูลและความพร้อมของสถานศึกษามาใช้
ประกอบการวางแผนร่วมกันเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้ค าปรึกษา ตลอดจนมี
การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
  - ตรวจสอบผลการด าเนินงาน รวมถึงรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่พบเพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
  - จัดท ารายงานและเผยแพร่ 
  3.3 การก าหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรค านึงถึง
ความสามารถ ศักยภาพ และความเหมาะสมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เพ่ือการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และออกค าสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน 
 4. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินผลได้แนวทางเพ่ิมข้ึนอีก คือ 
  4.1 การประเมินผลต้องค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพ
ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์ การประเมินควรมีเกณฑ์ที่ต่างกัน ควรแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 
และประเมินผลตามความสามารถท่ีไม่เท่ากัน 
  4.2 ขั้นตอนการประเมินต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน และสร้าง
เครื่องมือการประเมินผล  
  4.3 เกณฑ์การประเมินจะต้องค านึงถึง 3 ด้าน คือ   
  - เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ให้แน่ชัดว่าเข้าร่วมกิจกรรม
เท่าใด จึงจะผ่านเกณฑ์   
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  - การปฏิบัติกิจกรรม ครูสังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาและครูเป็นผู้ออกแบบจะสามารถท าให้ผู้เรียนมีความสามารถตรงความ
ต้องการ และเป้าหมายของการจัดกิจกรรม 
  - ผลงาน ชิ้นงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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บทที่ 5  

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1. การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2    2. แนวการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   โดยใช้บุคลากรโรงเรียน
วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
จากจ านวนผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถิติที่ใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าผลที่ได้มา
หาแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร จ านวน 5 คน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีข้อค้นพบสรุปได้ ดังนี้ 
1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขั้นตอน พบว่า การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งถ้าเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล รองลงมาขั้นตอน
การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง , การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน ด้าน
การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน, การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตร, ด้านการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพ
ปัญหาความต้องการของผู้เรียน และข้ันตอนประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง  
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2. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  มีแนวทางเพ่ิมเติมคือ ผู้บริหารควร
วางแผนประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  
ในขณะเดียวกันให้ร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับบริบทและผู้เรียน และมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน มีการส ารวจความพร้อม ความต้องการของครู 
นักเรียน และชุมชนโดยจัดท าเครื่องมือส ารวจความพร้อมและความต้องการที่หลากหลาย เพ่ือน า
ข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  และควรมีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา
ชัดเจน ต้องค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการก าหนด
เกณฑ์ การประเมินควรมีเกณฑ์ท่ีต่างกัน 
  

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1.จากผลการวิจัย การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม และรายขั้นตอน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ที่มี
นโยบายที่จะพัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและงานอาชีพอย่างหลากหลาย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ผู้บริหารและครูจึงเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ว่าเป็น
กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทั้ง 8 กลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
ส าหรับนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ  ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สามารถเข้าใจตนเอง ความรู้ ความถนัด ความสนใจ สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อ่ืน 
สังคม และประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นหนึ่งในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ก าหนดให้กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มความสามารถ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกกรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และค านึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้
ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินที่ครอบคลุม ก าหนดเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน และวัดนักเรียนตาม
ความสามารถท่ีแท้จริง รวมถึงมีการนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม จึงเป็นสาเหตุท า
ให้การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขัตติยะ โคตถา ที่ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ในการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนนั้นเป็นกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตามหลักสูตรโดยที่หลักสูตรนั้น ได้มีการก าหนดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนไว้อย่างละเอียด ผู้บริหารและครูจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ เพราะว่ามีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย
การวัดผลและประเมินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้รับการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ จึงเป็นสาเหตุท าให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
 นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และความร่วมมือของครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุกูล)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการด าเนินการตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 7 ข้อ ท าให้ผลการวิจัยอยู่วิจัยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลดังกล่าว
แยกพิจารณาไว้ดังนี้ 
  1.1 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่าผู้บริหารสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้มี
ประชุมชี้แจงให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปรึกษาหารือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จะท าให้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนประสบความส าเร็จอย่างแท้จริงได้อย่างไร เป็นการเปิดใจให้แก่กัน สอดคล้องกับ
งานวิจัย อลิษา สืบสิงห์ ที่ได้ศึกษา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ที่พบว่า การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ การท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เป็นขั้ นตอนแรกของการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
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 นอกจากนี้ผู้บริหารยังเล็งเห็นความส าคัญของส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดและ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  1.2 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง หลักสูตร มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหาร และคณะครู ได้เห็นความส าคัญของการศึกษาข้อมูลของสถานศึกษา ว่าเป็นขั้นตอน
พ้ืนฐานที่ส าคัญก่อนที่จะด าเนินการวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผู้บริหารและคณะครูต้องทราบ
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ไม่ใช่การด าเนินงานโดยไม่มีเหตุผล แต่ต้องก าหนดโดยค านึงถึงองค์ประกอบ
มากมายที่ควรจะน ามาศึกษาและพิจารณาประกอบ เช่น นโยบายของสถานศึกษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีการศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน และเก็บข้อมูลรวบรวมในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย อลิษา สืบสิงห์ ที่
พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ปฏิบัติกันมากที่สุด ได้แก่ การก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้เห็นว่า การศึกษาข้อมูลของ
สถานศึกษา เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญก่อนที่มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) มีการให้ความส าคัญของการศึกษาข้อมูลของสถานศึ กษา 
ก่อนที่จะมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมผู้เรียนอยู่เสมอ 
  1.3 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมและการส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งสภาพปัจจุบันสามารถหาได้หลายวิธี ทั้งการประชุมบุคลากร เพ่ือระดม
ความคิด การสอบถาม การสัมภาษณ์ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการนิเทศการศึกษา ของส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ที่ก าหนดว่าแนวคิดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  1.4 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะ
ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร คณะครู และผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา และข้อมูลความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนที่ได้ไปส ารวจมาจัดท าแผนงาน ก าหนดข้อก าหนด ข้อบังคับให้ชัดเจน 
จัดท าโครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมควรมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน สอดคล้องกับจุฑา
มาส  โกมลทรรค ได้ศึกษา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า 1. 
การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้าน
การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก นโยบายที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้
การก ากับดูแลและการบริหารเกิดประสิทธิภาพ หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับจะต้องวางแผนเพ่ือใช้
เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่จะมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ในอนาคต 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็น ใน
การจัดท านโยบาย 
 นอกจากนั้นสถานศึกษาต้องก าหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่กล่าวว่า การด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม  
  1.5 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน 
ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการจัดท าโครงการด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ก าหนดไว้ และปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนด 
ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่างด าเนินกิจกรรมโครงการ โดย
ทุกกิจกรรมหรือทุกโครงการ ผู้บริหารและคณะครูได้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ด าเนินกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียน  
  1.6 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์
การประเมินผล ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการ
ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นปีอย่างคลอบคลุม คือ ผู้เรียนจะต้องมี
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด และต้องวัดประเมินผลตามความเป็นจริง ตรงตามความสามารถของผู้เรียน  มี
เกณฑ์คะแนนที่แน่นอน  สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่กล่าวถึง
แนวปฏิบัติของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย
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กิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 2) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการทีหลากหลาย  เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม  
              ในขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องมีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยการร่วมมือจะผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ร่วมกันนิเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส  โกมลทรรค ที่ได้ศึกษา การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า การบริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการนิเทศติดตามอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการเรียนรู้จะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุก
ฝ่าย สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิษา สืบสิงห์ ที่ได้ศึกษา การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบว่า มี
การวางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม การบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา น าผลการนิเทศไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประเมินผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือน าผลการนิเทศติดตาม
ผลไปปรับปรุงการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในอนาคต 
  1.7 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขั้นตอนการสรุป รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการสรุปภาพรวมของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน มีจัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และมีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญว่า การรายงานผลเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประเมินผล และ
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนงาน หรือปรับปรุงกิจกรรมในภาคเรียนต่อไป โดยครูจะ
มีบทบาทจัดท าเล่มสรุปเป็นรูปเล่มเพ่ือน าเสนอผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็มี
หน้าที่รายงานกิจกรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ สอดคล้องกับแนวคิดของจุฑามาส  
โกมลทรรค ที่ได้ศึกษา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่าการ
บริหารของผู้บริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการ
ประเมินและรายงาน อยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งที่
ผลักดันการจัดการเรียนการสอนไปสู่ความส าเร็จ 
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 2. จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ควรมีการประชุมชี้แจง
ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครูทราบถึงนโยบาย และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การชี้แจงให้ครูได้เข้าใจการด าเนินที่ถูกต้อง ควรจัดครูเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือที่ครูและผู้บริหารสามารถวางแผนการด าเนินงานได้ถูกต้อง และ
ร่วมกันผู้ออกแบบกิจกรรมได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  ตลอดจนออกแบบการวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความรู้ความสามารถของ
นักเรียนแต่บุคคล โดยผลดังกล่าวแยกพิจารณาไว้ดังนี้ 
 2.1 ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ควรมีการวางแผน เตรียมการ
ประชุมชี้แจงและด าเนินการชี้แจงให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ 
และ รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออก 1) การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน มี
ความถ่ีประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  โดยวิธีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้
ผู้ปกครองได้พบคุย แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ปกครองและผู้บริหาร หรือ ผู้ปกครองและครู และ
ร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและ
ผู้เรียน 2) การประชุมครู ชี้แจงเรื่องกิจกรรมแนะแนว ควรจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียง 
โดยมีความถี่ภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ควรชี้แจงรายละเอียด และหัวข้อการ
ประชุมให้ครูทราบก่อนการประชุม เพราะครูจะได้มีการเตรียมความพร้อม ศึกษาข้อมูล และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการชี้แจงนั้นผู้บริหารควรประชุมชี้แจงนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติ การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และ
ร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและ
ผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้บริหารจัดต้องส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ให้การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขัตติยะ โคตถา ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า ควรจัด
ฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็น
ระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและประเทศชาติจึงเป็น
สาเหตุท าให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 2.2 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหา
ความต้องการของผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารดังนี้ ควรมีการส ารวจข้อมูลในทุกด้านให้ครอบคลุม
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ารวจความต้องการของนักเรียน ส ารวจความพร้อมในการเรียนของ
นักเรียน ส ารวจบริบทและความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง โดยจัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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เช่น ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือสอบถามความต้องการของชุมชน และ
ประชุมหาข้อเสนอแนะต่างๆร่วมกัน ส ารวจความพร้อมและความสามารถของครูผู้สอน หรือ ส ารวจ
ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เป็น
ต้น โดยมีรูปแบบการส ารวจเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การจัดท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขัตติยะ โคตรถา ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร -นารี ยุวกาชาด 
ควรให้มีการส ารวจความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี 
ยุวกาชาด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกๆฝ่าย 
 2.3 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการ
บริหารดังนี้ ควรมีการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และน าข้อสรุปจาก
การส ารวจข้อมูลและความพร้อมของสถานศึกษามาใช้ประกอบการวางแผนร่วมกัน หาแนวทางใน
การด าเนินงาน และร่วมกันระดมความคิดออกแบบกิจกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ต้องท าควบคู่
กันไปคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้ค าปรึกษา ตลอดจนมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างาน เพ่ือให้ครูมีประสิทธิภาพในการออกแบบกิจกรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อลิษา สืบสิงห์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความ
พร้อมของครูผู้สอนและครูไม่วางแผนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  แนวทางแก้ไข คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องท าความเข้าใจกับครูให้พัฒนาตนเองและวางแผนการด าเนินการร่วมกันใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เทคนิคการสอนและกระบวนการคิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จันทร ก่ าภัคสร ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่าแนวทางในการแก้ปัญหา
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู้อ านวยการโรงเรียนต้องร่วมมือกันให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าจริงจัง 
ด้านครูส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ด้านผู้ปกครองและชุมชน ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเป้าหมายของ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง  
 เมื่อออกแบบกิจกรรมแล้วก็ก าหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความสามารถ ศักยภาพ และความเหมาะสมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  และออกค าสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน  
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 2.4 ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล มีแนวทางในการบริหารดังนี้ 
ควรนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์ การ
ประเมินควรมีเกณฑ์ที่ต่างกัน ควรแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และประเมินผลตามความสามารถที่ไม่
เท่ากัน โดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน และสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่ชัดเจน  การ
วัดผลประเมินผลควรวัด 3 ด้าน คือ 1) เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ให้แน่ชัด
ว่าเข้าร่วมกิจกรรมเท่าใด จึงจะผ่านเกณฑ์  2) การปฏิบัติกิจกรรม ครูสังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาและครูเป็นผู้ออกแบบจะสามารถท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถตรงความต้องการ และเป้าหมายของการจัดกิจกรรม 3) ผลงาน ชิ้นงาน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่กล่าว
ว่า สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 1) การ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนว
ปฏิบัติ ควรตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 2) 
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการทีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 3) ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 4) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านใน
เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่
สถานศึกษาก าหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควร
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 ซึ่งรูปแบบของการประเมินผล คือ ผ่าน และไม่ผ่าน ควรประเมินตามความเป็นจริง และ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องให้นักเรียนเรียนซ่อมเสริม สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ที่เสนอแนวทางการแก้ไขกรณีนักเรียนไม่ผ่ านเกณฑ์  กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่าน
กิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนด าเนิน
กิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึง
ประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2     ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้ 

1. ขั้นตอนการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ล าดับสุดท้ายโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชุมชี้แจงการด าเนินงานให้

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการด าเนินการ 

อย่างเป็นระยะ นอกจากนั้นยังควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและการพัฒนา

กิจกรรมผู้เรียน โดยการอบรม การแจกเอกสารประกอบความรู้ เป็นต้น 

2. ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมิน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ล าดับมากที่สุด แต่ควรส่งเสริมให้มากขึ้น โดยควรตั้งเกณฑ์ การประเมินที่
ครอบคลุม และค านึงความแตกต่างของนักเรียนในแต่ละวัย แต่ละบุคคล อาจให้ครูผู้สอนร่วมกัน
วิเคราะห์ตัวผู้เรียน และร่วมกันก าหนดเกณฑ์ นอกจากนั้นควรประเมินตามสภาพเป็นจริง คือ ถ้า
นักเรียนคนใดไม่ผ่าน ต้องมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อทราบว่า
ผู้บริหารได้ด าเนินงานตามนโยบายของการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
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อลิษา สืบสิงห์. "การศึกษาการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานเีขต 1." วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10, 3 
(กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558). 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

แบบรายงานผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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แบบรายงานผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย  
เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะท าการประเมินความเที่ยงตรง โดยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง  ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม  
 0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
-1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม  
 

โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความ สอดคล้อง 
หรือถูกต้องเพียงใด 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 

ตอนที่ 1 

ตัวแปรพื้นฐาน  
เป็นตัวแปร
เกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ให้ข้อมูล  
ได้แก่  เพศ  อายุ 
วุฒิทางการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ 
และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนวัดท่า
พูด 
 

1 เพศ 
(   )  ชาย    (   )  หญิง 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2 อายุ  
(   )  ต่ ากว่า 30 ปี            
(   )  31 – 40 ปี 
(   )  41 – 50 ปี              
(   )  51 ปีขึ้นไป 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3 วุฒิทางการศึกษา     
(   )  ปริญญาตรี 
(   )  ปริญญาโท 
(   )  ปริญญาเอก 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4 ต าแหน่งหน้าที่ 
(   )  ผู้บริหาร    
(   )  ครู 

-1 1 1 0.66 ใช้ได้ 

5 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนวัดท่าพูด 
 (   )  น้อยกว่า 5 ปี          
(   )  21 – 25        
(   )  6 – 10                 
(   )  16 – 20 
(   )  11 – 15               
(   )  16 – 20 
(   )   26 ปีขึ้นไป 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ประเมินคา่ความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒคินที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
ตอนที่ 2  

1. มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. มีการประชุมชี้แจงให้คณะครูเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. มีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

+1 +1 0 .0.66 ใช้ได้ 

4. มีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6. มีการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7. มีการเตรียมและส ารวจความพร้อมของสถานศึกษา
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8. มีการส ารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของ
ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10. คณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการน าข้อมูลจาก
ข้อ 2 และ 3 มาจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทิน
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11. มีการจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม ประเมินคา่ความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒคินที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
ตอนที่ 2  

12. มีการก าหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13. มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14. มีการจัดท าโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ก าหนดไว้ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15. มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในระหว่างด าเนินกิจกรรมโครงการ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16. มีการก าหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละภาคเรียนและชั้นปี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

17. มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างคลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและชั้นปี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18. มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่
ละภาคเรยีนและ ชัน้ปีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

19. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20. มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

+1 +1 0 .0.66 ใช้ได้ 

21. มีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

22. มีจัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

+1 +1 0 .0.66 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ข   

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์งานวิจัย  
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ภาคผนวก ค   

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง  

แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในหน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

           ชาย                      หญิง 

2. อายุ 
           ต่ ากว่า 30 ปี              31 – 40 ปี 
           41 – 50 ปี                51 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
           ปริญญาตรี        ปริญญาเอก 
           ปริญญาโท 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้        
  ครูผู้สอน 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดท่าพูด 
           ต่ ากว่า 5 ปี             16 – 20 
           6 – 10                  21 – 25 
           11 – 15                 26 ปีขึ้นไป 
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การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ตอนที่ 2 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 
ค าขี้แจง  แบบสอบถามตอนนี้เป็นค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
โรงเรียน 

ขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาว่า การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ในแต่ละข้อค าถาม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สุด โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี่คือ 
 

ระดับ 5 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ระดับ
มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  ระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  ระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  ระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  ระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ 

 
รายการประเมิน / กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขั้นตอนประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง      

1. มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

2. มีการประชุมชี้แจงให้คณะครูเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

3. มีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

     

ขั้นตอนศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตร 

     

4. มีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน 

     

5. มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน 

     

6. มีการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

     

ขั้นตอนส ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 

     

7. มีการเตรียมและส ารวจความพร้อมของสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

     

8. มีการส ารวจชุมชนและท้องถิ่นด้านต้องการของผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     

9. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาเพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     

ขั้นตอนร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง      
10. คณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีการน าข้อมูลจากข้อ 2 และ 

3 มาจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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ข้อที่ 

 
รายการประเมิน / กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
11. มีการจัดท าแผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
     

12. มีการก าหนดบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา หัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อให้กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 

     

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน      

13. มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 

     

14. มีการจัดท าโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้      
15. มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระหว่าง

ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
     

ขั้นตอนการก าหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล      
16. มีการก าหนดวิธีการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่

ละภาคเรียนและชั้นปี 
     

17. มีการเกณฑ์การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
คลอบคลุมแต่ละภาคเรียนและชั้นปี 

     

18. มีการประเมินกิจกรรมตามเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่ละภาค
เรียนและ ชั้นปีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

     

19. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

     

ขั้นตอนการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน      
20. มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละ

กิจกรรมอย่างชัดเจน 
     

21. มีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน 

     

22. มีจัดท าข้อเสนอแนะปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

  
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก จ  

แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง 
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แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง 
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

ชื่อ...................................................................................นามสกุล............................... .......................... 

ต าแหน่ง..................................................... วันที่สัมภาษณ์...................................................................  

แนวค าถาม 
1. ท่านคิดว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

ขั้นตอนการประชุมชี้แจง ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 
1.1. ในการประชุมชี้แจงต่อผู้ปกครอง ควรมีรูปแบบอย่างไร ชี้แจงข้อมูลประเภทใดบ้าง 

และมีความถ่ีต่อปีการศึกษาอย่างไร 
1.2. ในการประชุมชี้แจงต่อคณะครู ควรมีรูปแบบอย่างไร ชี้แจงข้อมูลประเภทใดบ้าง 

และมีความถ่ีต่อปีการศึกษาอย่างไร 
1.3. ในการประชุมชี้แจงต่อคณะครู ควรมีรูปแบบอย่างไร ชี้แจงข้อมูลประเภทใดบ้าง 

และมีความถ่ีต่อปีการศึกษาอย่างไร 
2. ท่านคิดว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล และความพร้อมของสถานศึกษา ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 

2.1. ท่านคิดว่ากระบวนการเตรียมและส ารวจความพร้อม (ส ารวจความต้องการของ

นักเรียน และความพร้อมของคณะครู ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ควรมีรูปแบบใด 

2.2.  ท่านคิดว่ากระบวนการส ารวจบริบทและความต้องการของชุมชน ในการน าข้อมูล

มาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีรูปแบบใด 

2.3.  ท่านคิดว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสอดคล้องกับสถานศึกษาหรือไม่ 

และควรมีรูปแบบการเก็บข้อมูลอย่างไร. 

3. ท่านคิดว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ขั้นตอนการวางแผนร่วมกัน ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 

3.1. ท่านคิดว่าการจัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ควรมีรูปแบบอย่างไร 
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3.2. ท่านคิดว่ากระบวนการที่สถานศึกษาน าข้อมูลจากการประชุมชี้แจงและการ
ส ารวจข้อมูลมาจัดท าแผนงาน/โครงการปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีรูปแบบใด และ
มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร 

3.3. ท่านคิดว่าการก าหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีการ
ระบุบทบาทอย่างไร และควรมีรูปแบบอย่างไร 

4. ท่านคิดว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ขั้นตอนการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผล ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 

4.1 ท่านคิดว่าการก าหนดวิธีการ/เกณฑ์การประเมินกิจกรรม ควรมีรูปแบบอย่างไร 
และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล คมสัน พรมเสน 
วัน เดือน ปี เกิด 19 สิงหาคม 2527 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน    
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