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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษา และเปรยีบเทยีบการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง จาํแนกตามวุฒกิารศกึษาของครผููส้อน กจิกรรมทีร่บัผดิชอบ
ของครผููส้อน และประสบการณ์ในการฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ครผููส้อนของโรงเรยีน
ในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง จาํนวน 127 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่มคีา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .95 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิาน t- test และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One- Way ANOVA) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง ตามความคดิเหน็
ของครผููส้อน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั คอื การประเมนิและรายงาน การนิเทศ
และตดิตาม การสง่เสรมิและสนบัสนุน การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ  
  2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอระดบัการปฎบิตักิารบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง พบวา่ครผููส้อนทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการปฏบิตักิารบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง โดยรวม และ
ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุน แตกต่างกนั โดยครผููส้อนทีม่วีุฒกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรมีคีวามคดิเหน็
ต่อการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารสงูกวา่ครทูีม่วีุฒริะดบัปรญิญาตรแีละตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่จาํแนกตามครผููส้อนทีม่กีจิกรรมทีร่บัผดิชอบและประสบการณ์ในการฝึกอบรม
ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนัทัง้โดยภาพรวมและรายดา้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANAGEMENT OF STUDENT DEVELOPMENT ACTIVITIES  
IN MUANG ANG THONG MUNICIPAL SCHOOLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

JUTHAMAS KOMOLMAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education Degree in Educational Administration 

at Srinakharinwirot University 
May 2013 



Juthamas Komolmak. (2013).  Management of Student Development Activities in Muang Ang Thong  
 Municipal Schools.  Master’s Project, M.Ed. (Educational Administration).  Bangkok:  
 Graduate School, Srinakharinwirot University.  Project Advisor: Dr. Jaruwan Ployduangrat. 
 
 This research aimed to study and compare the management of student 
development activities in Muang Ang Thong Municipal schools. The comparisons were 
conducted by teachers’ education degrees, teaching activity responsibilities, and training 
experiences. The samples used in the study were 127 teachers of the Muang Ang Thong 
Municipal schools. The instrument used in this research was a five-level scale questionnaire 
with an alpha reliability of .95. The statistics used in data analyses were percentage, mean, 
standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. 
 The research findings were as follows. 
  1. The management of student development activities in Muang Ang Thong 
schools in the teachers’ opinions, in overall and individual aspects, were at the high level. 
When arranged the individual aspects in descending order of means: Assessment and 
Reporting,  Supervision and Monitoring, Promotion and Support and Identifications of Policy 
and Practice Guidelines respectively. 
  2. The comparisons of the management of student development activities in 
Muang Ang Thong Municipal schools revealed that the teachers with different education 
degrees had different opinions towards the management of the student development 
activities, in overall and the Promotion and Support aspect. The teachers with higher than 
bachelor degrees had higher opinions towards the management of the student development 
activities at .05 level than the teachers with bachelor degrees or lower. When compared by 
the teachers’ teaching activity responsibilities and training experiences no differences were 
found in overall and individual aspects.    
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ประกาศคณูุปการ 
 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรณุาอยา่งสงู เกดิจากความเมตตาและกรณุาอยา่งดยีิง่ 
จากอาจารย ์ดร.จารวุรรณ พลอยดวงรตัน์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาในการใหค้าํปรกึษา 
พรอ้มทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอื แนะนํา และเปิดโอกาสในการเรยีนรูก้ารจดัทาํสารนิพนธด์ว้ยความเอาใจใส่
เป็นอยา่งดยีิง่ 
 ขอกราบขอบคุณ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สภุากจิ และ อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา กรรมการ
สอบสารนิพนธท์ีไ่ดก้รณุาใหข้อ้เสนอแนะในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ เพือ่ใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ี
มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบคุณผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สภุากจิ กรรมการบรหิารหลกัสตูร สาขาวชิา
การบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยเ์รอืเอก ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์อาจารย ์
ดร.รณดิา เชยชุม่ อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
เรอืโท ดร.ไพบลูย ์ออ่นมัง่ อาจารยป์ระจาํบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และพระอาจารย์
พระมหา ดร.ปญัญา แลน่ปิว อาจารยโ์รงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัเทพลลีา กรงุเทพมหานคร ทีไ่ดก้รุณา
ตรวจสอบใหค้าํแนะนําในการจดัทาํเครื่องมอืในการวจิยัจนสาํเรจ็ลุล่วงลงดว้ยด ี
 ขอกราบขอบคุณผูอ้าํนวยการสถานศกึษาและครผููส้อน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง
ทัง้ 3 โรงเรยีน ทีไ่ดก้รณุาใหข้อ้มลูในการวจิยัอยา่งดยีิง่ 
 นอกจากน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบคุณอาจารย ์เพือ่นคร ูทีใ่หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยัในการศกึษาตามหลกัสตูร
การบรหิารการศกึษา ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยัรูว้า่การศกึษาในระดบัมหาบณัฑติของผูว้จิยัมไิดส้ิน้สดุลงเพยีงการทาํ
สารนิพนธฉ์บบัน้ีใหส้าํเรจ็เทา่นัน้ หากแต่ผูว้จิยัไดซ้มึซบักระบวนการวจิยัทีเ่รยีนรูใ้หเ้ป็นการเรยีนรู้
สบืเน่ืองต่อไปอยา่งไมส่ิน้สดุ และนําความรูไ้ปยงัประโยชน์แก่ผูอ้ื่นและสงัคมต่อไป  
 สดุทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครบูาอาจารยท์ุกทา่นทีเ่คยประสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรูต่้างๆ ทีเ่ป็นผูใ้หโ้อกาสทางการศกึษาแก่ผูว้จิยัรวมทัง้เป็นกาํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุน
การศกึษาในระดบัปรญิญาโท ทาํใหผู้ว้จิยัไดศ้กึษาสถาบนัการศกึษาทีม่คีุณภาพแหง่น้ี จนสาํเรจ็ และ 
ขอขอบคุณ คณุชื่นชม และครอบครวั พี่ๆ  น้องๆ เพือ่นๆ ทุกคนทีม่ไิดเ้อย่นาม ณ ทีน้ี่ และทีล่มืเสยีมไิด้
คอื ขอบคุณเพือ่นๆ ปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษารุน่ที ่20 ทุกคน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั  
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่การพฒันา
ประเทศสูค่วามสมดุลและยัง่ยนืจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเสรมิสรา้งทุนของประเทศทีม่อียูใ่หเ้ขม้แขง็
และมพีลงัเพยีงพอในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคนหรอืทุนมนุษย์
ใหเ้ขม้แขง็พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงโลกในยคุศตวรรษที ่21 เป็นการปรบัเปลีย่นจุดเน้นในการพฒันา
คุณภาพคนในสงัคมไทยใหม้คีุณธรรม และมคีวามรอบรูอ้ยา่งเทา่ทนั  ใหม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย 
สตปิญัญา อารมณ์ และศลีธรรม สามารถกา้วทนัการเปลีย่นแปลงเพื่อนําไปสูส่งัคมฐานความรูไ้ดอ้ยา่ง
มคีุณภาพ อนัจะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (2552:  39 – 51) นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร
ในการพฒันาเยาวชนของชาตเิขา้สูโ่ลกยคุศตวรรษที ่21 โดยมุง่สง่เสรมิผูเ้รยีนมคีุณธรรม รกัความเป็นไทย 
ใหม้ทีกัษะการคดิวเิคราะห ์สรา้งสรรค ์มทีกัษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และสามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิ(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 37) พรอ้มกบัไดป้ระกาศใชห้ลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีใ่ชใ้นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้
มคีวามสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 กาํหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจาํเป็นตอ้งเรยีนรู ้8 กลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นสว่นหน่ึงของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนไดนํ้าองคค์วามรู ้ทกัษะจากการเรยีนรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตัิ
กจิกรรมพฒันาตนเองเพือ่เป็นคนด ีมคีุณธรรมจรยิธรรม มวีนิยั และมจีติสาํนึกสาธารณะทีด่งีาม (สาํนกัวชิาการ
และมาตรฐานการศกึษา. 2553: 2) เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการพฒันาผูเ้รยีนเชน่เดยีวกบัการเรยีน
สาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม และเป็นเกณฑส์าํคญัในการผา่นระดบัชัน้และจบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ดงันัน้ สถาน ศกึษาตอ้งจดัใหม้กีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษาทุกระดบัชัน้ และ
ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยา่งจรงิจงั มุง่พฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบ
ทุกดา้น ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ สงัคมและเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั ปลกูฝงั
และสรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิพฒันาการและไดร้บัประโยชน์จากการปฏบิตัิ
กจิกรรมเหล่านัน้อยา่งเตม็ทีเ่พือ่สงัคม สามารถจดัการตนเองได ้ และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552) ซึง่สถานศกึษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมเีป้าหมาย มรีปูแบบและวธิกีาร
ทีเ่หมาะสม โดยคาํนึงถงึการจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อเกือ้กลูสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
จดักจิกรรมตามความสนใจ ความถนดัตามธรรมชาต ิและความสามารถ ความตอ้งการของผูเ้รยีนและ
ชุมชน จดักจิกรรมเพือ่ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกในการทาํประโยชน์ต่อสงัคม และจดักจิกรรมประเภท
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บรกิารดา้นต่างๆ ฝึกการทาํงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวม (สาํนกัวชิาการและมาตรฐาน
การศกึษา.  2553: 7) ทัง้น้ี กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คอื 1) กจิกรรมแนะแนว 2) กจิกรรม
นกัเรยีน ซึง่ไดแ้ก่ กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศกึษาวชิาทหาร และ
กจิกรรมชุมนุม ชมรม และ 3) กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ (กองการศกึษา สาํนกังาน
เทศบาลเมอืงอา่งทอง.  2552: 15) ซึง่จะเหน็ไดว้า่หลกัสตูรใหมน้ี่ไดค้าดหวงัใหส้ถานศกึษานํากจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนเขา้มาดาํเนินการใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคบ์รรลุตามจุดหมายของหลกัสตูร 
 สถานศกึษาเป็นองคก์ารหน่ึงทีส่าํคญัในสงัคมมภีารกจิถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูเ้รยีน (ชนิภทัร 
ภมูริตัน์.  2553: ออนไลน์) การพฒันาการศกึษาของชาต ิจงึมุง่ใหส้ถานศกึษา ซึง่เป็นหน่วยปฏบิตักิาร
ทางการศกึษาทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ และเป็นหน่วยทีใ่หบ้รกิารการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รยีน 
แต่ประเดน็ดา้นคุณภาพการศกึษายงัไดร้บัการวจิารณ์อยา่งต่อเน่ืองทุกระดบั ซึง่ความออ่นแอทางการศกึษา
ไดร้บัการตําหนิจากสงัคมวา่เกดิจากการปฏบิตังิานของบุคลากรทางการศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา
ถงึระดบัอุดมศกึษา (ปรชีา อุยกุล; และคณะ.  2551: 1) การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถานศกึษา 
ทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานสว่นใหญ่ยงัมปีญัหาทัง้ในดา้นการจดักจิกรรมและคุณภาพ
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถานศกึษาหลายแหง่ขาดความเขา้ใจในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
โดยละเลยไมม่กีารจดัเวลาสาํหรบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหค้รบถว้นดงัทีห่ลกัสตูรใหแ้นวทางไว ้ทัง้ใน
สว่นของกจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีนและกจิรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ณฐัชยา ฐานีสร และคณะ (2551: 12) พบวา่ การจดักจิกรรมยงัไมห่ลากหลาย ผูเ้รยีนไมไ่ดเ้ลอืก
ตามความสนใจ ครยูงัไมป่รบัเปลีย่นพฤตกิรรม ไมใ่หค้วามสาํคญัในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และผูเ้รยีน
ขาดระเบยีบวนิยั ไมก่ระตอืรอืรน้ ขาดความรบัผดิชอบ ไมค่อ่ยใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตั ิและการประเมนิผล
กจิกรรมไมช่ดัเจน และการศกึษาสภาพการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเครอืขา่ยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
พบวา่ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ยงัไมส่ามารถจดัไดห้ลากหลาย และไมเ่ปิดใหโ้อกาสนกัเรยีนได้
เลอืกตามความสนใจ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของความรู ้ความสามารถของบุคลากรในสถานศกึษา และการขาด
องคค์วามรู ้การจดัทาํแผนบรูณาการ สอดคลอ้งกบั การศกึษาปญัหากจิกรรมผูเ้รยีนในโรงเรยีนมธัยม
ของรฐัในจงัหวดันนทบุร ีพบวา่ ปญัหาสงูสดุในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทุกดา้น คอื ขาดการประเมนิผล
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ืองและขาดการนําผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันากจิกรรม (สพุชิญ ์ประจญยทุธ. 
2552: 66; อา้งองิจาก อรณุี อนิทรปญัญา.  2548: ง) 
 จากรายงานสภาวะการศกึษาไทย ปี 2551/2552 พบวา่ การจดัการศกึษาของไทยเทา่ทีผ่า่นมา 
ยงัไมม่คีุณภาพ/ประสทิธภิาพมากพอ นกัเรยีนยงัไมค่อ่ยเก่งและเป็นคนดมีวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบเทา่ทีค่วร 
การจดัการศกึษามลีกัษณะตดัขาดจากชวีติจรงิและชุมชน ไมส่ามารถแกป้ญัหาและพฒันาประเทศได้
มากพอ และยงัมปีญัหาทางดา้นคุณภาพการศกึษาทีย่งัตอ้งการการปรบัปรงุแกไ้ขอกีมาก โดยเฉพาะ
ในดา้นการปฏริปูเพือ่เพิม่คุณภาพ/ประสทิธภิาพผูบ้รหิารการศกึษาและคร ูอาจารย ์หลกัสตูรและกระบวนการ
เรยีนการสอน นอกจากนัน้ยงัมรีายงานตดิตามและประเมนิผลการจดัการเรยีนรูร้ะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดส้รปุวา่ ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
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ผูเ้รยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีพ่บวา่ เหมอืนกนัในทุกระดบัชัน้ คอื ตวัแปร “คุณลกัษณะของคร”ู 
แสดงใหเ้หน็ว่า การทีค่รมูลีกัษณะทีด่ยีอ่มสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีนในทางทีด่ดีว้ย 
 ปจัจยัทีส่าํคญัอกีปจัจยัคอืความสามารถในการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา (วทิยากร เชยีงกลู.  
2553: 4 – 5) โดยเฉพาะปญัหาดา้นผูนํ้าในการบรหิารจดัการของสถานศกึษา (Greenberg; & Baron.  2002) 
ผูนํ้าในดา้นการศกึษาควรจะมองใหล้กึซึง้และกวา้งขึน้ ผูนํ้าตอ้งมคีวามคดิวเิคราะหอ์นาคต เมือ่วเิคราะหแ์ลว้
จะตอ้งคดิสิง่ใหม่ๆ  ในทีส่ดุกจ็ะนําไปสูผู่นํ้าเชงิสรา้งสรรคแ์ละผลติภาพ (Creative & Product Leadership) 
หมายความวา่ ผูนํ้ารุน่ใหมต่อ้ง คดิใหมแ่ละตอ้งมผีลงานจากการคดิ คอื จะตอ้งมผีลงานจากการมอง
ในเชงิของ Critical mind, Transformation and Imaginary ไปพรอ้มกนั ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์จงึ
ควรเป็นโมเดลของการพฒันาเชงิสรา้งสรรคแ์ละผลติภาพ เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ในการศกึษาดา้นภาวะผูนํ้า
ต่อไปดว้ยวธิกีารวจิยั ทัง้ในเชงิแนวคดิ รปูแบบและกระบวนการ (ไพทรูย ์สนิลารตัน์.  2553) โดยได้
สอดคลอ้งแนวคดิดา้นภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคข์อง สโตลล ์และ เทมเพอรเ์ลย ์(Stoll; & Temperley.  2009) 
ทีก่ล่าวไวว้า่ ภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรค ์ เป็นพฤตกิรรมทีต่อบสนองเชงิจนิตนาการ โดยการคดิไตรต่รอง
อยา่งละเอยีด ถีถ่ว้น ในสถานการณ์ต่างๆ และประเดน็ต่างๆ ทีท่า้ทาย (Challenge) กบั วโิรจน์ สารรตันะ 
(2553: ข) กล่าวไวว้า่ การพฒันาผูนํ้าในอนาคตจะตอ้งใหม้คีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์(Initiative) จะเน้นใน
ดา้นการเป็นผูร้เิริม่สรา้งสรรคส์ิง่แปลกๆ ใหม่ๆ  สง่เสรมิความคดินอกกรอบ (Think out of the Box) 
อยา่งสรา้งสรรค ์ในวฒันธรรมองคก์ารแบบเปิด ขณะทีเ่กรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2550: 23 – 24) ได้
กล่าวไวว้า่ กุญแจแหง่ความสาํเรจ็ประการหน่ึงของภาวะผูนํ้าคอื ความสามารถในการกลา้นําความเปลีย่นแปลง
และความสามารถในการกลา้เผชญิกบัความทา้ทายดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  เพือ่ใหเ้ป้าหมายทีว่างไวบ้รรลุผล
สาํเรจ็ สว่นสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 34) ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นความเป็น
ผูนํ้า (Leadership Competencies) ซึง่ถอืเป็นสว่นสาํคญัเฉพาะทีช่ว่ยใหบุ้คคลนําผูอ้ืน่ไปในทศิทางเดยีว 
กบัวตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์และภารกจิหลกันัน้ และไดอ้ธบิายความหมายภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์ (Visionary 
Leadership) หมายถงึ ความสามารถของผูนํ้าในการสรา้งและสื่อสารภารกจิหลกัขององคก์ารทีม่าจาก
แรงบนัดาลใจ วสิยัทศัน์ ระบบคา่นิยมได ้ 
 ดงันัน้ พฤตกิรรมทีส่าํคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมคอื สามารถอธบิาย
วสิยัทศัน์และภารกจิหลกัขององคก์ารต่อคนอื่น  ๆทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารไดท้าํใหแ้น่ใจวา่แผนกลยทุธ์
ขององคก์ารและการปฏบิตังิานสอดคลอ้งกนักบัวสิยัทศัน์และภารกจิหลกั ซึง่สอดคลอ้งกบัสาํนกับรหิารงาน
การมธัยมศกึษาตอนปลาย (2553: 11) ไดอ้ธบิายวา่ เป็นความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
การกาํหนดทศิทาง วสิยัทศัน์ของสถานศกึษา โดยมุง่เน้นคณุภาพผูเ้รยีนและมกีารสือ่สารทศิทาง วสิยัทศัน์
สูก่ารปฏบิตั ิ และสรา้งแรงจงูใจกระตุน้บุคลากรใหม้สีว่นรว่มในการทาํใหส้ถานศกึษาประสบความสาํเรจ็ 
สว่น เนตรพ์ณัณา ยาวริาช (2550: 45) ระบุวา่ ผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
(Change Agent) มสีาํนึกของความเรง่ด่วนในการเปลีย่นแปลงใหค้วามสอดคลอ้งกบัทุกคนในองคก์าร 
มกีารนําไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งสมดุลและมคีวามคดิกา้วไกลไปขา้งหน้าอยูเ่สมอ ดงันัน้ การเป็นผูนํ้า
ทางวชิาการมคีวามสาํคญักบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน มอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
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สง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการบรหิารงานของผูนํ้าทางวชิาการ ดงันัน้ ผูนํ้าทางวชิาการ จงึหมายถงึ การปฏบิตัติน
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีแ่สดงออกถงึการกระทาํอยา่งตัง้ใจทีจ่ะนําเอาความรูค้วามสามารถ แนวคดิ 
เทคนิค วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพต่อการศกึษา มาบรูณาการประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารสถานศกึษา เพือ่
เปลีย่นแปลงพฒันางานดา้นวชิาการ การเรยีนการสอนและพฒันาวชิาชพีโดยการสง่เสรมิพฒันาการ
ปฏบิตังิานของครใูนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 การพฒันาผูเ้รยีนจะประสบความสาํเรจ็ ตามเป้าหมายทีค่าดหวงัได ้ตอ้งมกีระบวนการจดั 
การเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร ผูบ้รหิารและผูส้อนควรมภีาวะผูนํ้าทาง
วชิาการ และการบรหิารอยา่งมสีว่นรว่ม ทาํการศกึษาองคป์ระกอบในรายละเอยีดของการสอน ประกอบดว้ย 
การวางแผนการเรยีนรู ้การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้(อาภรณ์ ใจเทีย่ง.  
2553: 6) ซึง่สอดคลอ้งกบั นิรนัดร ์จุลทรพัย ์(2551: 2) พบวา่ วธิกีารทีจ่ะชว่ยเหลอืเดก็และเยาวชน
ไดร้บัการพฒันาแสดงบทบาทหน้าทีข่องตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ตอ้งอาศยัการแนะแนวเขา้มา
ชว่ยในการดาํเนินการ และกจิกรรมฝึกลกูเสอื ทีมุ่ง่เน้นใหเ้ยาวชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพทางรา่งกาย 
สตปิญัญา จติใจและสงัคมไดอ้ยา่งสมบรูณ์เตม็ที ่ทาํใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ ทาํตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม (มนตช์ยั มัน่วศนิ.  2552: 79) การทีส่ถานศกึษาจะจดัใหม้กีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ใดๆ ขึน้ในสถานศกึษานัน้ จะตอ้งยดึความถนดัความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
จงึจะสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสตูร ดงันัน้ สถานศกึษาจงึควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้สนอขอ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดเ้อง (สมทรง ลมิาลยั.  2550: 55) โดยผูเ้รยีนจะพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ (วนัเพญ็ ศรลีากุล.  2552: 105 – 106) เชน่ ยอมรบัความจรงิ คดิสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  เสมอ และการพฒันาอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม
ไดด้ ีมกีารชื่นชมยนิดเีมือ่ผูอ้ื่นประสบความสาํเรจ็ รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
 โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง ไดใ้ชห้ลกัสตูรสถานศกึษา ซึง่อา้งองิจากหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสตูรในการจดัการเรยีนการสอนของนกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2552 โดยรบัผดิชอบในการจดัการเรยีน
การสอนทัง้ในระดบัอนุบาล ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา (โรงเรยีนขยายโอกาส) เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูข้าดแคลนโอกาสใหไ้ดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ และเป็นเยาวชนทีด่ ีมสีขุภาพรา่งกาย
ทีแ่ขง็แรง เป็นนกักฬีา มจีติใจทีเ่สยีสละ จติอาสาเพือ่สงัคม ชุมชนและทอ้งถิน่ ตามนโยบายของรฐั  
ซึง่ในชว่ง 2 – 3 ปีทีผ่า่นมา การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนสว่นใหญ่ดาํเนินการตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
หลายแหง่อาจขาดความเขา้ใจในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยละเลยไมม่กีารจดัเวลาสาํหรบักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนใหค้รบถว้นดงัทีห่ลกัสตูรใหแ้นวทางไว ้ หรอืแมผู้เ้รยีนบางคนจะมทีกัษะ ความสามารถ 
แต่ไมไ่ดท้าํกจิกรรมตามทีต่นเองถนดักม็ ีทาํใหข้าดความใสใ่จ สนใจในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และจะ
น่าวติก ถา้มผีูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคใ์นเชงิบวกน้อยหรอืไมม่หีรอืไมม่กีารบรหิารแบบมสีว่นรว่ม
ของผูบ้รหิารและครผููส้อนแลว้การดาํเนินกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน รวมทัง้ละเลยการเน้นในเรือ่งความสาํคญั
ของบทบาทกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร หรอืจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยูใ่นสภาพ
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ทีแ่ยกสว่นกบัสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่มแลว้ เจตนารมณ์ทีก่าํหนดใหก้จิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นความลงตวั
ของหลกัสตูรนัน้ อาจคลาดเคลื่อนและไมส่ามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่การพฒันาการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน และการทาํงานของบุคลากรในการพฒันาเยาวชนและสง่ผลถงึการศกึษาของชาต ิ
 จากสภาพดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัซึง่เป็นครโูรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล เป็นโรงเรยีนใน
สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองมคีวามสนใจศกึษาการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ของโรงเรยีน
ในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง ทาํใหท้ราบถงึระดบัการปฏบิตัใินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในสว่นของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูส้อนในโรงเรยีน
ในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองใหไ้ดม้าตรฐาน หากสถานศกึษายงัละเลย มองขา้ม 4 ดา้นคอื 1) การกาํหนด
นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน และ 4) การประเมนิ
และรายงาน หากสถานศกึษาดาํเนินการตามแนวทางกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีก่าํหนด โดยมภีาวะผูนํ้า
เชงิสรา้งสรรคแ์ละการบรหิารอยา่งมสีว่นรว่มแลว้ กจ็ะสมัฤทธผิลตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรทีก่าํหนด
ทัง้ทางดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์และอยา่งแทจ้รงิ และนําไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุของการปฏริปูการศกึษา 
คอื การพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ เป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสขุ ตามแนวทางของแผน 
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคน 
เพือ่เสรมิสรา้งฐานรากของสงัคมใหเ้ขม้แขง็อยา่งแทจ้รงิ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาระดบัปฏบิตักิารบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง
อา่งทอง ใน 4 ดา้นคอื 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและตดิตาม 3) การสง่เสรมิ
และสนบัสนุน และ 4) การประเมนิและรายงาน 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัปฏบิตักิารบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง จาํแนกตาม วุฒกิารศกึษาของครผููส้อน กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน และ
ประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 1. ทาํใหผู้บ้รหิารทราบถงึระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการปฏบิตักิารบรหิารการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองของผูบ้รหิาร ใน 4 ดา้น คอื 1) การกาํหนด
นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ 2) การนิเทศและตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน และ 4) การประเมนิ
และรายงาน ซึง่ผูบ้รหิารสามารถนําขอ้มลูดงักล่าวมาประเมนิตนเองไดว้า่ไดป้ฏบิตังิานการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ภายในโรงเรยีนมากน้อยเพยีงไรตามหลกัเกณฑข์องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของครผููส้อนซึง่เป็นผูไ้ดป้ฏบิตักิารสอนหรอืไม ่
 2. ผูบ้รหิารสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบ ระดบัการปฏบิตักิารบรหิารการจดั 
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กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอ่างทอง จาํแนกตามวุฒกิารศกึษาของครผููส้อน  
กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน ประสบการณ์ในการฝึกอบรม มาปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ภายในโรงเรยีนของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของครผููส้อน โดยรวมทีม่คีวามแตกต่างกนั
ในดา้นวุฒกิารศกึษาของครผููส้อน กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน ประสบการณ์ในการฝึกอบรม มา
ปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ภายในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา 
  การวจิยัครัง้น้ี มุง่ศกึษาการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ครผููส้อนของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 193 คน 
  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครผููส้อนของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 
ปีการศกึษา 2555 ภาคเรยีนที ่2 โดยการกาํหนดตามตาราง เครจ์ซี;่ และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  
1970: 608) จากนัน้ทาํการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แลว้ทาํการสุม่อยา่งงา่ย 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 127 คน 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
   3.1.1 วุฒกิารศกึษาของครผููส้อน 
    3.1.1.1 ตํ่ากวา่ปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ี
    3.1.1.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
   3.1.2 กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน 
    3.1.2.1 ครผููส้อนกจิกรรมดา้นแนะแนว 
    3.1.2.2 ครผููส้อนกจิกรรมดา้นกจิการนกัเรยีน 
    3.1.2.3 ครผููส้อนกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 
   3.1.3  ประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
    3.1.3.1 เคยไดร้บัการฝึกอบรม 
    3.1.3.2 ไมเ่คยไดร้บัการฝึกอบรบ 
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบรหิารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง  
   3.2.1 การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ
   3.2.2 การนิเทศและตดิตาม 
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   3.2.3 การสง่เสรมิและสนบัสนุน 
   3.2.4 การประเมนิและรายงาน 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน (ลกูเสอื ยวุกาชาด   
และชุมนุม) และ กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 
  1.1 กิจกรรมแนะแนว หมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กัตนเอง รูร้กัษ์
สิง่แวดลอ้ม สามารถคดิตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชวีติทัง้ดา้นการเรยีน และ
อาชพี สามารถปรบัตน ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รรููจ้กัและเขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็นกจิกรรม
ทีช่ว่ยเหลอื และใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสีว่นรว่มพฒันาผูเ้รยีน 
  1.2 กิจกรรมนักเรียน หมายถงึ กจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาความมรีะเบยีบวนิยั ความเป็นผูนํ้า 
ผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ การทาํงานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ความมเีหตุผล 
การชว่ยเหลอืแบ่งปนั เอือ้อาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และ
ความสนใจของผูเ้รยีน ใหไ้ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน เน้นการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีนและบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ กจิกรรม
ลกูเสอื ยวุกาชาด ชุมนุม 
  1.3 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ หมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถิน่ ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือ่แสดง
ถงึความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคม มจีติสาธารณะ เชน่ กจิกรรมอาสาพฒันาต่างๆ 
กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม 
 2. การบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ การกระทาํหรอืการปฏบิตัติามหน้าทีข่อง
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไป ตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 แบ่งออกเป็น 4 บทบาท คอื 
  2.1 การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา รว่มกบั 
คณะกรรมการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน กาํหนดนโยบาย แนวทางการปฏบิตั ิจดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงนโยบาย 
สาํรวจความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน แต่งตัง้บุคลากร ดาํเนินการจดัทาํเอกสารและคูม่อื กาํหนด
กฎเกณฑ ์รปูแบบในการปฏบิตั ิและจดัใหม้กีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการครบ 8 กลุ่มสาระ 
  2.2 การนิเทศและติดตาม หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหค้าํปรกึษา การพฒันาแผน 
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหค้าํแนะนําทกัษะความรูแ้ก่ผูส้อน และสนบัสนุนใหชุ้มชนมสีว่นรว่มใน
การจดักจิกรรม ตลอดจนการนิเทศตดิตามผลการดาํเนินงาน การปฏบิตักิจิกรรม สรปุรายงานผลการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  2.3 การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา สง่เสรมิกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เขา้รว่มกจิกรรมระดบัชาต ิใหค้รไูดเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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จดัใหม้กีารทาํขอ้มลูสารสนเทศเพือ่พฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรวมทัง้งบประมาณและสือ่ต่างๆ  
  2.4 การประเมินและรายงาน หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา จดัใหม้กีารกาํหนดเกณฑ์
การวดัผลและประเมนิผล โดยใหค้าํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน ตดิตามผล ประเมนิบุคลากร จดัทาํ
รายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 
 3. วฒิุการศึกษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาของครผููส้อน ทีส่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนศกึษา
สาํเรจ็ขัน้สงูสุด จาํแนกเป็น 
  3.1 ตํา่กว่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรี หมายถงึ สาํเรจ็การศกึษาระดบัตํ่ากวา่ 
  3.2 สงูกว่าปริญญาตรี หมายถงึ สาํเรจ็การศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 
 4. ประสบการณ์ในการฝึกอบรม หมายถงึ ครผููส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเคยไดร้บัการ
ฝึกอบรมและไมเ่คยไดร้บัการฝึกอบรม 
 5. โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทอง หมายถงึ สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาโดยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง จงัหวดัอ่างทอง ประกอบดว้ยโรงเรยีนเทศบาล 1 
วดัตน้สน โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัโล่หส์ธุาวาส โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล 
 6. ครผููส้อน หมายถงึ ผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีก่ารสอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 1) กจิกรรมแนะแนว 
2) กจิกรรมนกัเรยีน 3) กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ ในสถานศกึษา  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศกึษาบรบิท แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรมและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ผูว้จิยั ไดบ้รูณาการและสงัเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัน้ี 
 การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง ผูว้จิยัไดอ้าศยั
บทบาทการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนต่อการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2553: 14 – 16) ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ตอ้งรว่มกบัคณะกรรมการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน หรอืหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จดัทาํระเบยีบ
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของแต่ละสถานศกึษา โดยแต่งตัง้บุคลากรทีร่บัผดิชอบ
และใหก้ารสนบัสนุน อาํนวยการในดา้นการจดัสรรงบประมาณ การอนุมตั ิแผนดาํเนินการ การใชอ้าคาร
สถานที ่วสัดุอุปกรณ์ และการตดิต่อประสานงานกบัแหล่งการเรยีนรู ้รวมทัง้การใหค้าํปรกึษา แนะนํา 
นิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนินกจิกรรมในภาพรวมของสถานศกึษา ตลอดจนการจดัโอกาส เวท ี
ใหม้กีารแสดงผลงานของกจิกรรมและชื่นชมผลงานใหข้วญักาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตักิจิกรรม (กรมวชิาการ 
กระทรวงศกึษาธกิาร.  2546: 7 – 8) ใน 4 ดา้น คอื  
 1. การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ินโยบายทีด่เีป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารกาํกบั
ดแูลการบรหิารงานเกดิประสทิธภิาพ (นโยบายการกาํกบัดแูลทีด่.ี  2556: ออนไลน์) หน้าทีข่องผูบ้รหิาร
ทุกระดบัทีต่อ้งวางแผนเพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการ ปฏบิตังิาน และเป็นแนวทางเพือ่มุง่สูผ่ลสาํเรจ็ที่
คาดหวงัในอนาคต สอดคลอ้งกบัที ่วโิรจน์ สารรตันะ; และ ประยทุธ ชสูอน  (2548: 12 – 13) วา่ นโยบาย
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บอกใหท้ราบถงึทศิทางของขององคก์ารหรอืของสงัคม และตระหนกัถงึความจาํเป็นในการจดัทาํนโยบาย 
อนัจะนําไปสูค่วามน่าเชื่อถอืของสถานศกึษา  
 2. การนิเทศและตดิตาม เป็นสิง่จาํเป็นต่อการบรหิาร ทีผู่บ้รหิารมอิาจละเลยไดเ้พราะเป็น
หน้าทีโ่ดยตรง เป็นกระบวนการทาํงานรว่มกนัของผูบ้รหิารและบุคลากรในการพฒันาการเรยีนการสอน
ใหม้คีุณภาพเพือ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนและเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาใหส้งูขึน้ (ไพโรจน์ 
กลิน่กุหลาบ.  2543: 176) สอดคลอ้งกบั กู๊ด (Good.  1973: 575) ชว่ยในการพฒันาครแูละนกัเรยีน 
 3. การสง่เสรมิและสนบัสนุน เป็นงานสาํคญัสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาคอื การใหค้วามสาํคญั
และการขยายขอบเขตในโครงการ หรอืกจิกรรมใหด้มีคีุณภาพอยา่งสมบรูณ์ขึน้ดว้ยปจัจยัต่างๆ เชน่ 
งบประมาณ โอกาสและกาํลงัใจ เพือ่ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีม่ ีความเป็นไปไดอ้ยา่ง
เป็นรปูธรรม (กรมวชิาการ.  2543: 72) 
 4. การประเมนิและรายงาน เป็นเครือ่งมอืหรอืองคป์ระกอบหน่ึงในกระบวนการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ซึง่การประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้มสีว่นสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ (ศริพิร เพช็รมณ.ี  2555: 1)   
  ตวัแปรดา้นวฒุกิารศกึษาของครผููส้อน ศกึษาจากแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัของ เสรมิศกัดิ ์
วศิาลาภรณ์ (2539: 5) ผูท้ีม่คีวามคดิ มปีญัญา และมวีสิยัทศัน์ จะสามารถสรา้งประสทิธผิลใหเ้กดิกบั
องคก์าร เชน่เดยีวกบังานวจิยัของ วารณุ ีอศัวโภคนิ (2531: บทคดัยอ่) ศุภร วฒันพฤกษา (2538: 
บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาพบวา่ ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีน
การสอนแตกต่างกนั มไิดม้คีวามคดิเหน็เหมอืนกนัหมดทุกคน แต่ไมอ่าจยนืยนัไดเ้สมอไปวา่ผูท้ีไ่ดร้บั
การศกึษาสงูจะมคีวามคดิทีด่กีวา่กนัได ้
  ตวัแปรดา้นกจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน ศกึษาจากแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัของ 
นิภาพรรณ สุวรรณนาถ (2541: 163 – 164) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เป็นการจะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน
ของผูร้ว่มงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร คนทีม่คีวามรบัผดิชอบ จะทาํใหก้ารปฏบิตังิานไปสู่
เป้าหมายทีว่างไว ้และชว่ยใหก้ารทาํงานรว่มกนัเป็นไปดว้ยความราบรืน่ ความรบัผดิชอบจงึเป็นภาระ
ผกูพนัทีผู่นํ้าตอ้งสรา้งขึน้เพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งด ี 
  ตวัแปรดา้นประสบการณ์ในการฝึกอบรม ผูว้จิยัศกึษาจากแนวคดิ เอกสารและงานวจิยั 
ดงัน้ี ประสบการณ์ เป็นความรูท้ีเ่กดิจากการทีก่ระทาํหรอืไดพ้บเหน็บางสิง่บางอยา่งมาในชวีติ (สาํนกั
บรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน.  2556: ออนไลน์) โดยประสบการณ์การทาํงาน เป็นปจัจยัสาํคญัที่
ทาํใหก้ารบรหิารประสบความสาํเรจ็หรอืบรรลุตามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูท้ีม่ปีระสบการณ์
ในการทาํงานสงูยอ่มมคีวามสามารถในการทาํงานมากกวา่ (เมตต ์เมตตก์ารณ์ุจติ.  2547: 173 – 174) 
เชน่เดยีวกบั ธงชยั สนัตวิงษ์ และ ชยัยศ สนัตวิงษ์ (2533: 54) กล่าววา่ ประสบการณ์การทาํงานเป็น
ตวัแปรสาํคญั ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน เพราะเป็นปจัจยั
ทีส่ง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมของบุคคลในโรงเรยีน นอกจากน้ี กนัยา สวุรรณแสง (2536: 81 – 82) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สนุทร วไิลลกัษณ์ (2540: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการบรหิารงานวชิาการของ
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ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดักรมสามญัศกึษา ในกรุงเทพมหานคร ตามทศันะของคร ูพบว่า 
ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานวชิาการต่างกนั 
 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารของผูบ้รหิาร ในการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ผูว้จิยัไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. วุฒกิารศกึษาของครผููส้อนต่างกนั ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตักิารบรหิารของผูบ้รหิาร
ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน แตกต่างกนั  
 2. กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อนต่างกนั ความคดิเหน็ต่อการบรหิารของผูบ้รหิารใน
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน แตกต่างกนั  
 3. ประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่างกนั ความคดิเหน็ต่อการบรหิารของผูบ้รหิารในการ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน แตกต่างกนั  
 

การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
       1. การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ
       2.  การนิเทศและตดิตาม 
       3.  การสง่เสรมิและสนบัสนุน 
       4.  การประเมนิและรายงาน 

วฒิุการศึกษาของครผููส้อน 
    1. ตํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาตร ี
    2. สงูกวา่ปรญิญาตร ี

กิจกรรมท่ีรบัผิดชอบของครผููส้อน 

    1. ครผููส้อนกจิกรรมแนะแนว   

    2. ครผููส้อนกจิกรรมนกัเรยีน 
    3. ครผููเ้สนอกจิกรรมเพือ่สงัคม 
และสาธารณประโยชน์ 

ประสบการณ์ในการฝึกอบรม 

    1. เคยไดร้บัการฝึกอบรบ 

    2. ไมเ่คยไดร้บัการฝึกอบรบ 

ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ตามลาํดบั ต่อไปน้ี 
  1. การบรหิารจดัการศกึษาโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
  2. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
  3. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
  4. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   4.1 ความหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   4.2 ความสาํคญัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   4.3 จุดมุง่หมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   4.4 ประเภทของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   4.5 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
  5. การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   5.1 การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ
   5.2 การนิเทศและตดิตาม 
   5.3 การสง่เสรมิและสนบัสนุน 
   5.4 การประเมนิและรายงาน 
  6. วรรณกรรมตวัแปรอสิระ 
   6.1 วุฒกิารศกึษา 
   6.2 กจิกรรมทีร่บัผดิชอบ 
   6.3 ประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
  7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   7.1 งานวจิยัภายในประเทศ 
   7.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 
1. การบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทอง 
 เทศบาลเมอืงอา่งทอง มสีาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่18 ถนนเทศบาล 8 ตําบลตลาดหลวง อาํเภอ
เมอืงอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง เป็นเทศบาลเมอืงขนาดกลาง จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาใหไ้ว ้ณ 
วนัที ่ 28 พฤศจกิายน 2479 เดมิมพีืน้ทีร่บัผดิชอบ 3.73 ตารางกโิลเมตร โดยไดก่้อตัง้มาแลว้เป็นเวลา 
73 ปี ต่อมาไดข้ยายเขตเทศบาลมพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 6.193 ตารางกโิลเมตร ตามพระราชกฤษฎกีาให้
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ไว ้ณ วนัที ่6 กนัยายน  2537 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที ่41 ก หน้า 12, 13 และ 14  
ลงวนัที ่20 กนัยายน  2537 (สาํนกังานเทศบาลเมอืงอา่งทอง.  2554: 3) 
 การบรหิารภายในเทศบาล มนีายชยั สวุพนัธุ ์นายกเทศมนตรเีมอืงอ่างทอง เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ 
และมปีลดัเทศบาลเป็นขา้ราชการประจาํสงูสดุ ทาํหน้าทีบ่งัคบับญัชารบัผดิชอบงานประจาํของเทศบาล 
แบ่งสว่นการบรหิารงานราชการภายใน เป็นหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 1) สาํนกัปลดัเทศบาล 2) กองคลงั 
3) กองชา่ง 4) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 5) กองการศกึษา 6) กองสวสัดกิารสงัคม และ 7) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  
 นโยบายด้านการศึกษา 
  นายชยั สวุพนัธุ ์นายกเทศมนตรเีมอืงอา่งทอง (สาํนกังานเทศบาลเมอืงอา่งทอง.  2554: 53 – 54) 
ไดก้าํหนดนโยบายดา้นการจดัการศกึษา โดยยดึพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข 
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 และแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ เป็นกรอบในการจดัการศกึษา มุง่เน้น 
“สอนสองภาษา พฒันาไอท ีเรยีนหกปีหา้เป็น เน้นความรู ้คูค่วามด”ี 
   1. ใหเ้ดก็วยัเรยีนทุกคนมโีอกาส ไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถงึ มคีุณภาพ
ไดต้ามมาตรฐานการศกึษาทีก่าํหนด 
   2. พฒันาระบบการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ 
เป็นระบบทีท่นัสมยั ปฏริปูการเรยีนรู ้ โดยยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และ
หลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มพีลงัความคดิ สรา้งสรรค ์สรา้งนิสยัรกัการอา่น โดยจดัใหม้หีอ้งสมุดและ
ศนูยก์ารเรยีนรูท้ีท่นัสมยั มสีือ่การเรยีนรูป้ระเภทต่างๆ อยา่งทัว่ถงึและเพยีงพอ 
   3. มอุีทยานการเรยีนรู ้ (AnThong Knowledge Park) ประกอบดว้ย หอ้งสมดุมี
ชวีติ ศนูยว์ทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี โรงเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นฐาน เพือ่เพิม่
และขยาย ขดีความสามารถของนกัเรยีน ชุมชน ทัง้เพือ่การเรยีนรู ้ การใชง้าน การสรา้งงาน สรา้ง
รายได ้และการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้สูส่งัคมแหง่
การเรยีนรูใ้นทีส่ดุ 
   4. มุง่เน้นความเป็นเลศิทางภาษา และเทคโนโลย ี โดยจดัใหม้กีารเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ ภาษาจนีกลาง และคอมพวิเตอร ์ และนําระบบสารสนเทศไอซทีทีีม่มีาตรฐาน มาเพิม่
ประสทิธภิาพและคุณภาพการศกึษา 
   5. สรา้งอาคาร ปรบัปรงุอาคาร และสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้
พรอ้มสนบัสนุนใหม้อุีปกรณ์สือ่การเรยีนการสอนทีท่นัสมยั 
   6. นกัเรยีนทกุคน ตอ้งไดร้บัการดแูลใหม้คีรบสมบรูณ์ทัง้รา่งกาย จติใจ อารมณ์
และสตปิญัญาเป็นคนเก่ง คนด ีและดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
   7. พฒันาคร ูใหม้คีุณภาพ มศีกัดิศ์ร ีมคีวามกา้วหน้า โดยถงึพรอ้มทัง้คุณภาพและ
คุณธรรม มศีกัดิศ์ร ีเป็นทีย่อมรบั และไวว้างใจจากสาธารณชนอยา่งแทจ้รงิ 
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 สถานศึกษาในสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทอง 
  เทศบาลเมอืงอา่งทองมสีถานศกึษาในสงักดั ไดแ้ก่ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 1 แหง่ 
ระดบัอนุบาล 1 – 3 จาํนวน 3 แหง่ ระดบัประถมศกึษา จาํนวน 3 แหง่ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 
3 แหง่ และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 1 แหง่ มจีาํนวนนกัเรยีนประมาณ 2847 คน จาํนวน
บุคลากร  284 คน ดงัมขีอ้มลูต่อไปน้ี  
  โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัตน้สน เป็นโรงเรยีนขนาดกลางในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ปจัจุบนัมอีาคารเรยีน จาํนวน 3 หลงั จดัเป็นหอ้งเรยีน จาํนวน 
24 หอ้งเรยีน หอ้งสนบัสนุนการเรยีน จาํนวน 4 หอ้งเรยีน ระดบัทีเ่ปิดทาํการสอน แบ่งเป็น 3 ระดบั 
คอื ระดบัอนุบาล 1 – 3 จาํนวน 6 หอ้งเรยีน ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 – 6 จาํนวน 12 หอ้งเรยีน และ
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 จาํนวน 6 หอ้งเรยีน ผูบ้รหิารคนปจัจุบนั คอื นายสมาน วหิกรตัน์ (ผูอ้าํนวยการ
สถานศกึษา ค.ศ. 4) รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา จาํนวน 1 คน  คร ูจาํนวน 40 คน นกัการภารโรง 
จาํนวน 4 คน คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จาํนวน 12 คน จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 605 คน (โรงเรยีน
เทศบาล 1 วดัตน้สน.  2553) 
  โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัโล่หส์ธุาวาส เป็นโรงเรยีนขนาดกลางในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ปจัจุบนัมอีาคารเรยีน จาํนวน 2 หลงั จดัเป็นหอ้งเรยีน จาํนวน 
21 หอ้งเรยีน หอ้งสนบัสนุนการเรยีน จาํนวน 4 หอ้งเรยีน ระดบัทีเ่ปิดทาํการสอน แบ่งเป็น 3 ระดบั 
คอื ระดบัอนุบาล 1 – 3 จาํนวน 6 หอ้งเรยีน ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 – 6 จาํนวน 12 หอ้งเรยีน และระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 ผูบ้รหิารคนปจัจุบนั คอื นางบวัหลวง พกุเพช็ร ์(ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา ค.ศ. 4) 
รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา จาํนวน 1 คน คร ูจาํนวน 36 คน นกัการภารโรง จาํนวน 2 คน คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร จาํนวน 12 คน จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 506 คน (โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัโล่หส์ธุาวาส.  
2553) 
  โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ปจัจุบนัมอีาคารเรยีน จาํนวน 9 หลงั จดัเป็นหอ้งเรยีน จาํนวน 
56 หอ้งเรยีน หอ้งสนบัสนุนการเรยีน จาํนวน 16 หอ้งเรยีน ระดบัทีเ่ปิดทาํการสอน แบ่งเป็น 3 ระดบั 
คอื ระดบัอนุบาล 1 – 3 จาํนวน 11 หอ้งเรยีน ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 – 6 จาํนวน 30 หอ้งเรยีน และ
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 จาํนวน 15 หอ้งเรยีน ผูบ้รหิารคนปจัจุบนั คอื นายมนสั ครองญาต ิ(ผูอ้าํนวยการ
สถานศกึษา ค.ศ. 4) รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา จาํนวน 4 คน  คร ูจาํนวน 108 คน นกัการภารโรง 
จาํนวน 11 คน คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จาํนวน 15 คน จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 1,736 คน 
(โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล.  2553) 
  วิสยัทศัน์ 
   หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง ระดบัประถมศกึษา มุง่
พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นกาํลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นรา่งกาย ความรู ้คณุธรรม 
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มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  
  หลกัการ 
   หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง ระดบัประถมศกึษา มี
หลกัการทีส่าํคญั ดงัน้ี 
   1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาต ิมจุีดหมายและมาตรฐาน
การเรยีนรู ้ เป็นเป้าหมายสาํหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ ทกัษะ เจตคต ิ และคุณธรรมบน
พืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 
   2. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อปวงชน ทีป่ระชาชนทุกคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษา
อยา่งเสมอภาค และมคีุณภาพ 
   3. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่นองการกระจายอาํนาจ ใหส้งัคมมสีว่นรว่มในการจดั 
การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
   4. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้ เวลาและ
การจดัการเรยีนรู ้
   5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   6. เป็นหลกัสตูรการศกึษาสาํหรบัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์ 
  จดุมุ่งหมาย 
   หลกัสตูรสถานศกึษา พทุธศกัราช 2552 โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง ระดบั
ประถมศกึษา มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสขุ มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี 
จงึกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน เมือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัน้ี  
   1. มคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ เหน็คณุคา่ของตนเอง มวีนิยั
และปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
   2. มคีวามรูอ้นัเป็นสากลและมคีวามสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา 
การใชเ้ทคโนโลย ีและมทีกัษะชวีติ 
   3. มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีมสีขุนิสยั และรกัการออกกาํลงักายมคีวามรกัชาต ิ
มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย การอนุรกัษ์
และพฒันาสิง่แวดลอ้ม มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยูร่ว่มกนัใน
สงัคมอยา่งมคีวามสขุ 
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 โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองระดบัประถมศกึษา 
 

เวลาเรยีน 
ระดบัประถมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรู/้กจิกรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวชิาพืน้ฐาน 840 840 840 840 840 840 
กจิกรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 120 120 120 
 กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 กจิกรรมนกัเรยีน 
ลกูเสอื / เนตรนาร ี/ ยวุกาชาด 

40 40 40 40 40 40 

ชมรม / ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
 *กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน์       
 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทอง   
  การจดัทาํหลกัสตูรกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนยดึหลกัการจดัทาํตามแนวการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กระทรวงศกึษาธกิาร 
ซึง่สรปุเป็นกรอบในการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีน ดงัน้ี  
   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
    มุง่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความเป็น
มนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม เสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มี
ระเบยีบวนิยั ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
    1. กจิกรรมแนะแนว  
    2. กจิกรรมนกัเรยีน 
     2.1 กจิกรรมลกูเสอืยวุกาชาด  
     2.2 กจิกรรมชุมนุม ชมรม 
    3. กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์  
   กิจกรรม (Description) 
    กจิกรรมแนะแนว เชน่ การเยีย่มบา้นนกัเรยีน การใหค้าํปรกึษาผูป้กครอง และ
นกัเรยีน เป็นตน้กจิกรรมลกูเสอื ยวุกาชาด กจิกรรมชุมนุม ชมรม เชน่ การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ย
ความสมคัรใจ กจิกรรมศลิปะ ดนตร ีและกฬีา เป็นตน้ 
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   โครงสร้างกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
    รายวชิาแนะแนว    1 คาบ / สปัดาห ์/ ภาค 
    รายวชิาลกูเสอื / ยวุกาชาดฯ 1 คาบ / สปัดาห ์/ ภาค 
    รายวชิาชมรม / ชุมนุม  1 คาบ / สปัดาห ์/ ภาค 
 
2. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มคีวามเหมาะสม ชดัเจน ทัง้
เป้าหมายของหลกัสตูรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน และกระบวนการนําหลกัสตูรไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 วิสยัทศัน์ 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นกาํลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นรา่งกาย ความรู ้คณุธรรม มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและ
เป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มคีวามรู้
และทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่าํเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ  
โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญับนพืน้ฐานความเชื่อวา่ ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ  
 หลกัการ 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มหีลกัการทีส่าํคญั ดงัน้ี 
  1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาต ิ มจุีดหมาย และมาตรฐาน
การเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายสาํหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิและคุณธรรมบนพืน้ฐาน
ของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 
  2. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพือ่ปวงชน ทีป่ระชาชนทุกคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษาอยา่ง
เสมอภาคและมคีุณภาพ 
  3. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่นองการกระจายอาํนาจ ใหส้งัคมมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
  4. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้ เวลาและการจดั 
การเรยีนรู ้
  5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
  6. เป็นหลกัสตูรการศกึษาสาํหรบัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์   
 จดุหมาย 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสขุ
มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จงึกาํหนดเป็นจุดหมายเพือ่ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน เมือ่จบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัน้ี 
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  1. มคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ เหน็คุณคา่ของตนเอง มวีนิยั และ
ปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  2. มคีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลย ีและ
มทีกัษะชวีติ 
  3. มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีมสีขุนิสยั และรกัการออกกาํลงักาย 
  4. มคีวามรกัชาต ิมจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและ
การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
  5. มจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม
มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ 
 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
   หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ 
คอื 
   1. ความสามารถในการสือ่สาร  
   2. ความสามารถในการคดิ  
   3. ความสามารถในการแกป้ญัหา  
   4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ   
   5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
  คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
เพือ่ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก คอื  
   1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ 
   2. ซื่อสตัยส์จุรติ  
   3. มวีนิยั  
   4. ใฝเ่รยีนรู ้ 
   5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง  
   6. มุง่มัน่ในการทาํงาน  
   7. รกัความเป็นไทย  
   8. มจีติสาธารณะ 
 มาตรฐานการเรียนรู ้
  การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความสมดุล ตอ้งคาํนึงถงึหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปญัญา
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึกาํหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ดงัน้ี  
  1. ภาษาไทย 
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  2. คณติศาสตร ์  
  3. วทิยาศาสตร ์ 
  4. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
  5. สขุศกึษาและพลศกึษา   
  6. ศลิปะ   
  7. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี  
  8. ภาษาต่างประเทศ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มุง่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้น
เพือ่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม เสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม
จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สงัคม สามารถจดัการตนเอง
ได ้และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี   
  1. กจิกรรมแนะแนว  
  2. กจิกรรมนกัเรยีน ไดแ้ก่ กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ี ยุวกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
นกัศกึษาวชิาทหารและกจิกรรมชุมนุม ชมรม  
  3. กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์  
 ระดบัการศึกษา 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จดัระดบัการศกึษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  1. ระดบัประถมศกึษา (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6) การศกึษาระดบัน้ีเป็นชว่งแรกของ
การศกึษาภาคบงัคบั มุง่เน้นทกัษะพืน้ฐานดา้นการอ่าน การเขยีน การคดิคาํนวณ ทกัษะการคดิพืน้ฐาน 
การตดิต่อสื่อสาร กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม  
  2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3) เป็นชว่งสดุทา้ยของการศกึษา
ภาคบงัคบั มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจความถนดัและความสนใจของตนเอง สง่เสรมิการพฒันาบุคลกิภาพ
สว่นตน มทีกัษะในการคดิวจิารณญาณ คดิสรา้งสรรค ์และคดิแกป้ญัหา 
  3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 – 6) การศกึษาระดบัน้ี เน้น
การเพิม่พนูความรู ้ และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของ
ผูเ้รยีนแต่ละคนทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี 
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 โครงสร้างเวลาเรียน 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กาํหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรยีน ดงัน้ี 

 
เวลาเรยีน 

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศกึษา    

ตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้ 

กจิกรรม 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้           

รวมเวลาเรยีน (พืน้ฐาน) 800 800 800 800 800 800 
840 
(21 
นก.) 

840 
(21 
นก.) 

840 
(21 
นก.) 

1,560 
(39 นก.) 

 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
รายวชิา / กจิกรรมที ่
สถานศกึษาจดัเพิม่เตมิ          
ตามความพรอ้มและจดุเน้น  

ปีละไมเ่กนิ 80 ชัว่โมง ปีละไมเ่กนิ 240 ชัว่โมง 
ไมน้่อยกวา่ 1,560 
ชัว่โมง 

รวมเวลาเรยีนทัง้หมด ไมเ่กนิ  1,000 ชัว่โมง/ปี ไมเ่กนิ 1,200 ชัว่โมง/ปี 
รวม 3  ปี 
ไมน้่อยกวา่ 
 3,600 ชัว่โมง 

 

  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีก่าํหนดไวใ้นชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีละ 
120 ชัว่โมง และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 จาํนวน 360 ชัว่โมงนัน้ เป็นเวลาสาํหรบัปฏบิตักิจิกรรมแนะ
แนวกจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ ในสว่นกจิกรรมเพือ่สงัคม และ
สาธารณประโยชน์ใหส้ถานศกึษาจดัสรรเวลาใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรม ดงัน้ี 
   ระดบัประถมศกึษา (ป.1 – 6)          รวม  6  ปี จาํนวน  60  ชัว่โมง 
   ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1 – 3)    รวม  3  ปี  จาํนวน  45  ชัว่โมง 
   ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.1 – 6)  รวม  3  ปี  จาํนวน  60  ชัว่โมง 
 
3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุง่ให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกาย 
สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม เสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั ปลกูฝงั และสรา้ง
จติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหใ้ชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะและเจตคต ิจากการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้และประสบการณ์ของผูเ้รยีนมาปฏบิตักิจิกรรมเพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะสาํคญั ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแกป้ญัหา ความสามารถใน
การใชท้กัษะชวีติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีซึง่จะสง่ผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะ
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อนัพงึประสงค ์ไดแ้ก่ รกัชาต ิศาสน์กษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์จุรติ มวีนิยั ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่
ในการทาํงาน รกัความเป็นไทยและมจีติสาธารณะ (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 2 – 3) 
 ขอบข่ายการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 8) 
  สถานศกึษาตอ้งจดักจิกรรมใหค้รบทัง้ 3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน
และกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดห้ลากหลายรปูแบบ
และวธิกีาร โดยมขีอบขา่ย ดงัน้ี 
  1. เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ใหก้วา้งขวางลกึซึง้ยิง่ขึน้
ในลกัษณะเป็นกระบวนการเชงิบรูณาการโดยยดึหลกัคุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนสามารถบรูณาการ
ระหวา่งกจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 
  2. เป็นกจิกรรมทีต่อบสนองความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการของผูเ้รยีนตาม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เน้นการใหผู้เ้รยีนเหน็คุณคา่ของวชิาความรู ้ อาชพี และการดาํเนินชวีติ
ทีด่งีามตลอดจนเหน็แนวทางในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 
  3. เป็นกจิกรรมทีป่ลกูฝงัและสง่เสรมิจติสาํนึกการทาํประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะต่างๆ 
สนบัสนุนคา่นิยมทีด่งีาม และเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
  4. เป็นกจิกรรมทีฝึ่กการทาํงานและการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อสว่นรวม เพือ่เสรมิสรา้งความมน้ํีาใจ ความเอือ้อาทร ความเป็นพลเมอืงด ีและความรบัผดิชอบ
ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม 
  การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 เป็นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหค้รอบคลุม 3 ลกัษณะคอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน  
และกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยเสนอไวเ้ป็นระบบเพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งเหน็ภาพกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน และสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม  
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ภาพประกอบ  2  ความสมัพนัธข์องกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 
 ทีม่า: สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. (2553). แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน.  
หน้า 19. 
 
 
 ลกัษณะของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 3)  
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1. กจิกรรมแนะแนว เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กัตนเอง รูร้กัษ์สิง่แวดลอ้ม 
สามารถคดิตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชวีติทัง้ดา้นการเรยีนและอาชพี สามารถ
ปรบัตน ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัชว่ยใหค้รรููจ้กัและเขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีช่ว่ยเหลอื 
และใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสีว่นรว่มพฒันาผูเ้รยีน 
  2. กจิกรรมนกัเรยีน เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาความมรีะเบยีบวนิยั ความเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด่ ี
ความรบัผดิชอบการทาํงานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ความมเีหตุผล การชว่ยเหลอื
แบ่งปนั เอือ้อาทรและสมานฉนัท ์ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของ
ผูเ้รยีน ใหไ้ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน ไดแ้ก่ การศกึษาวเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ 



 
 

22 

และปรบัปรงุการทาํงาน เน้นการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะ
ของผูเ้รยีนและบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ กจิกรรมนกัเรยีนประกอบดว้ย 
   2.1 กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศกึษาวชิาทหาร 
   2.2 กจิกรรมชุมนุม ชมรม  
  3. กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบาํเพญ็ตน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถิน่ ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือ่แสดงถงึ
ความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละ ต่อสงัคม และการมจีติสาธารณะ เชน่ กจิกรรมอาสาพฒันา
ต่างๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551) 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทัง้ 
3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีนและกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ มี
ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั  
 โครงสร้างเวลาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2553: 9) 
ในแต่ละระดบัชัน้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  โครงสรา้งเวลาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูร 
 

ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษา 
ตอนปลาย กจิกรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – ม.6 
           

กจิกรมพฒันาผูเ้รยีน           
 กจิกรรมแนะแนว           
 กจิกรรมนกัเรยีน           
 กจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

20 ชม. 45 ชม. 20 ชม. 

           

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 320 
           

  
  ตามหลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนด
โครงสรา้งเวลาในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีละ 
120 ชัว่โมง และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 – 6 จาํนวน 360 ชัว่โมง เป็นเวลาสาํหรบัปฏบิตักิจิกรรมแนะแนว 
กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ สาํหรบักจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณ- 
ประโยชน์ใหส้ถานศกึษาจดัเวลาใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรม ดงัน้ี 
   ระดบัประถมศกึษา (ป.1 – 6)    รวม 6 ปี  จาํนวน 60 ชัว่โมง 
   ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1 – 3)   รวม 3 ปี  จาํนวน 45 ชัว่โมง 
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   ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – 6)  รวม 3 ปี  จาํนวน 60 ชัว่โมง 
 

  การจดัสรรเวลาของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหข้ึน้กบัการบรหิารจดัการของสถานศกึษาน้ี
ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งเวลาของหลกัสตูร และผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการพฒันาและฝึกปฏบิตักิจิกรรม ทัง้ 
3 ลกัษณะ อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองทุกปีจนจบการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 
  การประเมนิการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 10 – 13) เป็นการประเมนิโดยผูเ้รยีน
ตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะผา่นการประเมนิตามเกณฑ์
ทีส่ถานศกึษากาํหนด 
  หลกัการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 เป็นการประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมหรอืผลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะของผูเ้รยีนเป็น
ระยะอย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนคน้หาศกัยภาพของตน สะทอ้นแนวคดิจากการปฏบิตักิจิกรรม 
การทาํงานกลุม่ และการมจีติสาธารณะ โดยใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการประเมนิ 
  แนวทางการประเมนิ การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มแีนวทางในการประเมนิตาม
ภาพประกอบ 3 ดงัน้ี 

ภาพประกอบ 3 แนวทางการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 
ทีม่า: สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. (2553). แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน. หน้า 10. 
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  สถานศกึษาควรกาํหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  2 ประการ 
คอื การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม และการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพือ่การตดัสนิ 
   1. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม  มแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
    1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
กาํหนด 
    1.2 ประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจากการปฏบิตักิจิกรรม และผลงาน/ชิน้งาน/
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการมสีว่นรว่ม
ของผูเ้กีย่วขอ้งในการปฏบิตักิจิกรรม 
    1.3 ผูเ้รยีนทีม่เีวลาการเขา้รว่มกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรม และมผีลงาน/ชิน้งาน/
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากําหนด เป็นผูผ้า่นการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม 
และนําผลการประเมนิไปบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
    1.4 ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิไมผ่า่นในเกณฑเ์วลาการเขา้รว่มกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรม และผลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษากาํหนด ครหูรอืผูร้บัผดิชอบตอ้งดาํเนินการ
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผา่น ทัง้น้ีควรดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ๆ ยกเวน้มเีหตุสดุวสิยั
ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถานศกึษา 
   2. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพือ่การตดัสนิเลื่อนชัน้และจบระดบัการศกึษา 
เป็นการประเมนิการผา่นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายปี/รายภาค เพือ่สรปุผลการผา่นในแต่ละกจิกรรม 
สรปุผลรวมเพือ่เลื่อนชัน้และประมวลผลรวมในปีสดุทา้ย เพือ่การจบแต่ละระดบัการศกึษาโดยการดาํเนินการ
ดงักล่าวมแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
    2.1 กาํหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการรว่มกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนของผูเ้รยีนทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
    2.2 ผูร้บัผดิชอบ สรปุ และตดัสนิผลการรว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคลตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด เกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศกึษาทีส่ถานศกึษากาํหนดนัน้ 
ผูเ้รยีนจะตอ้งผา่นกจิกรรม 3 กจิกรรมสาํคญั ดงัน้ี 
     2.2.1 กจิกรรมแนะแนว 
     2.2.2 กจิกรรมนกัเรยีน ไดแ้ก่  
      2.2.2.1 กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และ
นกัศกึษาวชิาทหาร โดยเลอืกเพยีง 1 กจิกรรม 
      2.2.2.2 กจิกรรมชุมนุม ชมรม 
     2.2.3 กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
    2.3 ผูร้บัผดิชอบเสนอผลการประเมนิต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรยีนรู้
และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 
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    2.4 ผูร้บัผดิชอบเสนอผูบ้รหิารสถานศกึษาพจิารณา เพือ่อนุมตัผิลการประเมนิ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผา่นเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศกึษา 
  เกณฑก์ารตดัสิน 
   ผูเ้รยีนจะตอ้งไดร้บัการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและผา่นเกณฑต์ามทีส่ถานศกึษา
กาํหนด โดยกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิอยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 
   1. กาํหนดคุณภาพ หรอืเกณฑใ์นการประเมนิตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานกาํหนด ไว ้2 ระดบั คอื ผา่น และไมผ่า่น 
   2. กาํหนดประเดน็การประเมนิใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละกจิกรรม และ
กาํหนดเกณฑก์ารผา่นการประเมนิ ดงัน้ี 
    2.1 เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
     ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรม
และมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่า่น
การปฏบิตักิจิกรรม หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
    2.2 เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายปี/รายภาค 
     ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผา่น” ในกจิกรรมสาํคญัทัง้ 
3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
     ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่า่น” ในกจิกรรมสาํคญั
กจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงจาก 3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรมเพื่อสงัคม
และสาธารณประโยชน์ 
    2.3 เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อจบระดบัการศกึษา 
     ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ผา่น” ทุกชัน้ปีในระดบัการศกึษา 
     ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่า่น” บางชัน้ปี ในระดบั
การศกึษานัน้ 
  แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผา่นเกณฑ ์
   กรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่า่นกจิกรรมใหเ้ป็นหน้าทีข่องครหูรอืผูร้บัผดิชอบกจิกรรมนัน้ๆ ที่
จะตอ้งซ่อมเสรมิ โดยใหผู้เ้รยีนดาํเนินกจิกรรมจนครบตามเวลาทีข่าดหรอืปฏบิตักิจิกรรมใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์องกจิกรรมนัน้ แลว้จงึประเมนิใหผ้า่นกจิกรรม เพือ่บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
ยกเวน้มเีหตุสดุวสิยัใหร้ายงานผูบ้รหิารสถานศกึษาทราบเพือ่ดาํเนินกาชว่ยเหลอืผูเ้รยีนอยา่งเหมาะสม
เป็นรายกรณไีป 
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   ข้อเสนอแนะ 
    การประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนนัน้ จะตอ้งคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 
    1. ผูเ้รยีนมเีวลาการเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด
โดยสถานศกึษาควรกาํหนดเวลาไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนแต่ละกจิกรรม สาํหรบักจิกรรม
เพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้รยีนตอ้งปฏบิตักิจิกรรมครบตามโครงสรา้งเวลาเรยีน 
    2. ผูเ้รยีนมผีลการปฏบิตักิจิกรรม และมผีลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะตามเกณฑ์
ทีส่ถานศกึษากาํหนด โดยอาจจดัใหผู้เ้รยีนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรอืจดันิทรรศการ 
    3. การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน หากสถานศกึษามบุีคลากรไมเ่พยีงพอหรอื 
ไมส่ามารถจดักจิกรรมไดอ้ยา่งหลากหลาย สถานศกึษาอาจจดักจิกรรมในลกัษณะบรูณาการกจิกรรม
หรอืโครงการต่างๆ เชน่  กจิกรรมโฮมรมู กจิกรรมวนัสาํคญั กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
    4. การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนควรมอีงคป์ระกอบในการดาํเนินการ ดงัน้ี 
     4.1 มคีรทูีป่รกึษากจิกรรม และมแีผนการดาํเนินกจิกรรม 
     4.2 มหีลกัฐาน ชิน้งาน หรอืแฟ้มสะสมงาน 
     4.3 มผีูร้บัรองผลการเขา้รว่มกจิกรรม 
     4.4 มรีายงานแสดงการเขา้รว่มกจิกรรม 
 จากขอบขา่ย ลกัษณะและการประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนขา้งตน้ทาํใหส้รปุไดว้า่ กจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน จงึหมายถงึ กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน (ลกูเสอื ยวุกาชาด และชุมนุม) และกจิกรรม
เพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 กจิกรรมแนะแนว หมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กัตนเอง รูร้กัษ์สิง่แวดลอ้ม 
สามารถคดิตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชวีติทัง้ดา้นการเรยีนและอาชพี สามารถ
ปรบัตน ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัชว่ยใหค้รรููจ้กัและเขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีช่ว่ยเหลอื 
และใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสีว่นรว่มพฒันาผูเ้รยีน กจิกรรมนกัเรยีน หมายถงึ กจิกรรมทีมุ่ง่
พฒันาความมรีะเบยีบวนิยั ความเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ การทาํงานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา 
การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ความมเีหตุผล การช่วยเหลอืแบ่งปนั เอือ้อาทรและสมานฉนัท ์ โดยจดัให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีน ใหไ้ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน 
เน้นการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีน และบรบิท
ของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ กจิกรรมลกูเสอื ยวุกาชาด ชุมนุม และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณ- 
ประโยชน์ จงึหมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และ
ทอ้งถิน่ ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือ่แสดงถงึความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละ
ต่อสงัคม มจีติสาธารณะ เช่น กจิกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม 
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4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 แนวการปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 7 – 8) 
สถานศกึษาจดัใหผู้เ้รยีนทกุคนเขา้รว่มกจิกรรม โดยมแีนวการจดักจิกรรม ดงัน้ี 
  1. ใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมตามความสนใจ 
  2. ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมผา่นประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ฝึกการทาํงานทีส่อดคลอ้ง
กบัชวีติจรงิ ตลอดจนสะทอ้นความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
  3. จดักจิกรรมอยา่งสมดุลทัง้ 3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และ
กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยจดักจิกรรมรายบุคคล กจิกรรมกลุ่ม ทัง้ในและนอกสถานศกึษา
อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
  4. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเป็นผูด้าํเนินการ โดยการศกึษาและใชข้อ้มลูประกอบการวางแผน
อยา่งเป็นระบบ เน้นการคดิวเิคราะหแ์ละใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการดาํเนินกจิกรรม 
  5. ใชก้ระบวนการมสีว่นรว่มและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืมากกวา่เน้นการแขง่ขนับนพืน้ฐาน
การปฏบิตัติามวถิปีระชาธปิไตย 
  6. จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพรก่จิกรรม 
 การเรยีนเป็นกจิกรรมของผูเ้รยีน ในขณะทีก่ารสอนจะเป็นกจิกรรมของผูส้อน ดงันัน้ การจดั 
การเรยีนการสอนจงึเกดิขึน้จากความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน ซึง่จะตอ้งใหค้วามรว่มมอื และ
รบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนอยา่งจรงิจงั เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสบความสาํเรจ็ตามทีไ่ดก้าํหนดความมุง่หมายไวโ้ดยที ่อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2553: 7) กล่าววา่ 
กระบวนการเรยีนการสอน หมายถงึ การใชว้ธิกีารใดในการเสนอหรอืสรา้งประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รยีน
ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของเน้ือหาวชิากบัผูเ้รยีน กบัสภาพหอ้งเรยีน และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารสอน 
ทีก่าํหนดไว ้รวมถงึการเลอืกใชส้ือ่การสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน หรอื (ทศินา แขมมณ.ี  2545: 26) 
การทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์นั โดยการจดัการเรยีนการสอนจะเน้น การมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน 
และเป็นกระบวนการดาํเนินงานดา้นการเรยีนการสอนในสถานศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
เป้าหมายทีก่าํหนด ซึง่องคป์ระกอบการเรยีนการสอนจะประกอบไปดว้ย หลกัสตูร วธิกีารเรยีนการสอน
และการประเมนิผล (วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา.  2543: 10) 
 การเรยีนการสอนจะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายดา้น ทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสอน และมสีว่นรว่มสง่เสรมิใหก้ารสอนประสบผลสาํเรจ็ได ้จดัเป็นองคป์ระกอบของการสอน ทัง้สิน้ 
อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2553: 6) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการสอน สามารถวเิคราะหแ์ยกยอ่ยเป็นองคป์ระกอบ 
2 ดา้น ไดแ้ก่   
  1. ดา้นองคป์ระกอบรวม หมายถงึ องคป์ระกอบดา้นโครงสรา้งทีม่าประกอบการสอน 
อนัประกอบดว้ย 1) ครหูรอืผูส้อน หรอืวทิยากร 2) นกัเรยีนหรอืผูเ้รยีน และ 3) หลกัสตูรหรอืสิง่ทีจ่ะสอน 
  2. ดา้นองคป์ระกอบยอ่ย หมายถงึ องคป์ระกอบดา้นรายละเอยีดของการสอน ซึง่จะตอ้ง
ประกอบดว้ยกระบวนการเหล่าน้ี จงึจะทาํใหเ้ป็นการสอนทีส่มบรูณ์ ไดแ้ก่ 
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   2.1 การตัง้จุดประสงคก์ารสอน 
   2.2 การกาํหนดเน้ือหา 
   2.3 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
   2.4 การใชส้ือ่การสอน 
   2.5 การวดัผลประเมนิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 องคป์ระกอบการสอนของ อาภรณ์ ใจเทีย่ง 

 
 ทีม่า: อาภรณ์ ใจเทีย่ง.  (2553).  หลกัการสอน.  หน้า 7. 
  
 
 จากภาพประกอบ ถา้เปรยีบการสอนเป็นสามเหลีย่ม สามเหลีย่มรปูน้ี ประกอบดว้ยดา้น 3 ดา้น  
ดา้นที ่1 หมายถงึ คร ูดา้นที ่2 หมายถงึ นกัเรยีน ดา้นที ่3 หมายถงึ หลกัสตูร ทัง้ 3 ดา้นมาประกอบ
กนัเขา้เกดิเป็นสามเหลีย่ม จะขาดดา้นใดดา้นหน่ึงไมไ่ด ้ถา้ขาดไป กจ็ะไมเ่ป็นสามเหลีย่ม ดงันัน้ องคป์ระกอบ
ทัง้ 3 น้ี จงึเป็นสว่นทีท่าํใหเ้กดิการสอนขึน้จดัเป็นองคป์ระกอบรวม 
  สว่นภายในสามเหลีย่มหรอืในตวัการสอน จะตอ้งมอีงคป์ระกอบยอ่ยทีท่าํใหก้ารสอน
เกดิความสมบรูณ์ไมบ่กพรอ่ง ไดแ้ก่ 
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   1.  การตัง้จุดประสงคก์ารสอน 
   2.  การกาํหนดเน้ือหา 
   3.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
   4.  การใชส้ือ่การสอน 
   5.  การวดัผลประเมนิผล 
  เหมอืนกบั “ไตรยางศก์ารสอน” ของไพฑรูย ์สนิลารตัน์ (2526: 106) ซึง่กล่าวไวว้า่ การสอน
เป็นกระบวนการ สามเสา้อนั ประกอบดว้ย OLE ไดแ้ก่  1) O = Objective = จุดมุง่หมาย  2) L = Learning 
Experience = การจดัประสบการณ์การเรยีนการสอน และ 3) E = Evaluation = การประเมนิผล และ
ของไทเลอร ์ (ไสว ฟกัขาว.  2544: 45; อา้งองิจาก Tylor.  1975: 1) ทีว่า่การพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนควรประกอบดว้ย จุดมุง่หมายของการเรยีนการสอน การเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้และการประเมนิผลเรยีนรู ้
 จากแนวคดิของนกัวชิาการศกึษาขา้งตน้ ทาํใหส้รปุไดว้า่ การปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
หรอืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คอื การจดัการเรยีนการสอน มอีงคป์ระกอบสาํคญั คอื มกีารวางแผน 
การจดัการเรยีนรู ้มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และมกีารวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้
 4.1 ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง ตาม
ศกัยภาพ มุง่เน้นเพิม่เตมิจากกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัใหเ้รยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม การเขา้รว่ม
และปฏบิตักิจิกรรมทีเ่หมาะสมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุกบักจิกรรมทีเ่ลอืกดว้ยตนเองตามความถนดั 
และความสนใจอยา่งแทจ้รงิการพฒันาทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การพฒันาโดยองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์ห้
ครบทุกดา้น ทัง้รา่งกาย อารมณ์สงัคมและสตปิญัญา ซึง่เป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะสนองต่อนโยบาย ใน
การสรา้งเยาวชนของชาตใิหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยัและมคีุณภาพเพือ่พฒันาองคร์วม
ของความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ โดยปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สงัคม ซึง่สถานศกึษา
ตอ้งดาํเนินการอยา่งมเีป้าหมายมรีปูแบบ และวธิกีารทีเ่หมาะสม กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแบ่งเป็นสอง
ลกัษณะ คอื 1) กจิกรรมแนะแนว และ 2) กจิกรรมนกัเรยีน (กรมวชิาการ.  2546: 2) 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2545: 10) ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไวว้า่ เป็น
กจิกรรมทีจ่ดัอยา่งเป็นกระบวนการ ดว้ยรปูแบบวธิกีารทีห่ลากหลาย ในการพฒันาผูเ้รยีนทัง้ ดา้นรา่งกาย 
จติใจ สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม มุง่เสรมิเจตคต ิคุณคา่ชวีติ ปลกูฝงั คุณธรรมและคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง สรา้งจติสาํนึกในธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มปรบัตวัและปฏบิตัติน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาตแิละดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
  สขุพชัรา ซิม้เจรญิ (2545: 3) ใหค้วามหมายของการพฒันาผูเ้รยีนวา่ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้
อยา่งเป็นกระบวนการดว้ยรปูแบบวธิกีารทีห่ลากหลาย พฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สตปิญัญา 
มุง่สง่เสรมิเจตคต ิคุณคา่ชวีติ สรา้งจติสาํนึกในธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม 
สง่เสรมิใหรู้จ้ดัตนเองปรบัตวัปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาต ิและดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
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  จนิตนา รอดเรอืงคุณ (2546: 35) ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนวา่ เป็น
กจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุง่เน้นเพิม่เตมิจากกจิกรรมที่
ไดจ้ดัใหเ้รยีนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม การเขา้รว่มและปฏบิตักิจิกรรมทีเ่หมาะสมรว่มกบั
ผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุกบักจิกรรมทีเ่ลอืกดว้ยตนเอง ตามความถนดั และความสนใจอยา่งแทจ้รงิ การพฒันา
ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทัง้ รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ 
และสงัคม โดยอาจจดัเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะสนองนโยบายในการสรา้งเยาวชนของชาต ิใหเ้ป็นผูม้ ีศลีธรรม
จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั และคุณภาพ เพือ่พฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ปลกูฝงั และ
สรา้งจติสาํนึก ของการทาํประโยชน์เพือ่สงัคมซึง่สถานศกึษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมเีป้าหมายมรีปูแบบ
และวธิกีารทีเ่หมาะสม 
 จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หมายถงึ กจิกรรมแนะแนว 
กจิกรรมนกัเรยีน (ลกูเสอื ยวุกาชาด และชุมนุม) และ กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์   
 4.2 ความสาํคญัของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 มุง่ใหผู้เ้รยีน
ไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพือ่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 กาํหนดแนวการจดัการศกึษา 
โดยยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ 
กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาเป็นไปตามธรรมชาต ิ และเตม็ตามศกัยภาพ 
โดยจดัเน้ือหาสาระ และกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (กรมวชิาการ.  2546: 1) 
  จนิตนา รอดเรอืงคุณ (2546: 21) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไว้
วา่ในโครงสรา้งกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่มแลว้หลกัสตูรยงัไดก้ําหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไวใ้นโครงสรา้ง
ดว้ย โดยมุง่สง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีนเพิม่เตมิจากกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่มใหผู้เ้รยีน รูจ้กัตนเองคน้พบ 
ความสามารถความถนดัของตนเอง เพือ่การพฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพเหน็คุณคา่ในการประกอบสมัมาชพี
มรีะเบยีบวนิยั มศีลีธรรมจรยิธรรม และรูจ้กับทบาทหน้าทีม่คีวามรบัผดิชอบการบาํเพญ็ประโยชน์ให้
ชุมชน สงัคม ประเทศชาตแิละเพือ่ดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ซึง่จาํเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืจาก
ทุกสว่นในสงัคม ทัง้ พอ่แม ่ผูป้กครอง ชุมชนและภมูปิญัญาทอ้งถิน่การพฒันาทีส่าํคญัคอื การพฒันา
องคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม ใหเ้ป็นผูม้ี
ศลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยัและมคีุณภาพ ปลกูฝงั และสรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชน์ เพือ่
สงัคม ซึง่สถานศกึษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมเีป้าหมายมรีปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการจดักจิกรรม
นกัเรยีนในโรงเรยีนนัน้ เสรมิวทิย ์ ศุภเมธ ี (2531: 99) ไดเ้สนอแนะถงึหลกัการจดักจิกรรมนกัเรยีนไว้
วา่ โรงเรยีนจะตอ้งยดึหลกัประชาธปิไตย โดยครเูป็นเพยีงผูค้อยแนะนําปรกึษาแก่นกัเรยีนเทา่นัน้ นกัเรยีน
แต่ละคน ควรใหท้าํกจิกรรมทีต่นสนใจและถนดัทีส่ดุ ไมค่วรมรีะเบยีบบงัคบัมากจนเดก็ไมเ่ป็นตวัของ
ตวัเอง เพราะเขาจะไดแ้สดงบทบาทของเขาเองใหม้ากทีส่ดุ 
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  กติมิา ปรดีดีลิก (2532: 185 – 186) ไดก้ล่าววา่ จาํเป็นตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบ โดย
ถอืหลกัปฏบิตั ิดงัน้ี 
   1. กจิกรรมทุกประเภทจะตอ้งอยูใ่นความดแูลของผูบ้รหิารและครอูยา่งใกลช้ดิ 
   2. ตอ้งมจุีดประสงคท์ีจ่ะสง่เสรมิความเจรญิดา้นต่างๆ ของนกัเรยีน 
   3. จาํนวนชนิดและประเภท ควรไดส้ดัสว่นกบัจาํนวนและความตอ้งการของนกัเรยีน 
   4. ตอ้งมวีธิกีารจาํกดัจาํนวนกจิกรรมจาํนวนสมาชกิทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรม รวมทัง้
การสง่เสรมิกจิกรรมเหล่านัน้ 
   5. ควรมกีารแนะแนวเกีย่วกบัการเลอืกกจิกรรม 
   6. ครแูละนกัเรยีนทุกคนมสีทิธิใ์นการเขา้รว่มกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ 
   7. เวลา สถานที ่และภาวะเศรษฐกจิเป็นปจัจยัสาํคญัทีต่อ้งคาํนึงถงึเสมอ 
  พนัธณยี ์วหิคโต (2547: 45) ไดก้ล่าวสรปุ ความสาํคญัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีม่ ี
ความสาํคญัต่อกระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาทกัษะ ดงัน้ี 
   1. กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสว่นรว่ม ซึง่เป็นทกัษะในการดาํรงชวีติ ไดแ้ก่ ทกัษะ
กระบวนการปรบัตวั ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม กระบวนการกลุ่มในการอยูร่ว่มกนั ทกัษะกระบวนการ
จดัการ ทกัษะกระบวนการวางแผน ทกัษะชวีติ ทกัษะทางสงัคมและทกัษะการดาํเนินชวีติ 
   2. กระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เฉพาะดา้น ประกอบดว้ย 
    2.1 กระบวนการทางปญัญา ไดแ้ก่ กระบวนการในการแสวงหาและการใชข้อ้มลู
กระบวนการในการตดัสนิใจ กระบวนการในการแกไ้ขปญัหา ทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะการสงัเกต ทกัษะ
การคดิวเิคราะห ์
    2.2 กระบวนการในทางปฏบิตั ิไดแ้ก่ ทกัษะในการทาํงาน ทกัษะการเป็นผูช้ว่ยเหลอื 
กระบวนการเชงิทกัษะ ทกัษะกระบวนการลกูเสอื ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะการสรา้งสมัพนัธ ์และทกัษะ
ในการใหค้าํปรกึษาเบือ้งตน้ 
    2.3 กระบวนการทางความรูส้กึ ไดแ้ก่ กระบวนการสรา้งเสรมิจติสาํนึกความรูส้กึ
รูจ้กัเขา้ใจ และเหน็คุณคา่ของตนเองและผูอ้ื่น มกีระบวนการพฒันาวุฒภิาวะทางอารมณ์ บุคลกิภาพ
ศลีธรรมและจรยิธรรม 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความสมคัรใจของผูเ้รยีนมุง่พฒันาคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค ์ เพิม่เตมิจากกจิกรรมในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ แบ่งตามความแตกต่างระหวา่งกจิกรรมได ้
2 ลกัษณะ 
   1. กจิกรรมพฒันาความถนดั ความสนใจ ตามความตอ้งการของผูเ้รยีน เป็นกจิกรรม
ทีมุ่ง่เน้นการเตมิเตม็ความรู ้ความชาํนาญและประสบการณ์ของผูเ้รยีนใหก้วา้งขึน้ เพือ่การคน้พบความถนดั 
ความสนใจของตนเอง และพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ ตลอดจนการพฒันาทกัษะทางสงัคม และปลกูฝงั
จติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สงัคม 
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   2. กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด และผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่
ปลกูฝงัระเบยีบวนิยั กฏเกณฑ ์เพื่อการอยูร่ว่มกนัในสภาพชวีติต่างๆ นําไปสูพ่ืน้ฐานการทาํประโยชน์
เพือ่สงัคม 
  ทพิวรรณ หลอ่สวุรรณรตัน์ (2548: 23) ไดส้รปุความสาํคญัและความจาํเป็นของกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนวา่ เป็นกจิกรรมทีม่บีทบาทในการชว่ยพฒันาคนใหม้ปีระสทิธภิาพสงู ดา้นวชิาการ และ
วฒันธรรมศลีธรรมและระเบยีบวนิยั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนใชค้วามสามารถของตนเองไดส้าํรวจความสนใจ
รูจ้กัตวัเองดขีึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิความมุง่หมายของการศกึษาในปจัจุบนัอกีดว้ย 
 จากขอ้ความขา้งตน้ทาํใหส้รปุไดว้า่ ความสาํคญัของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ถอืเป็นกจิกรรม
ทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาใหเ้กดิความสมดุลเป็นการพฒันาผูเ้รยีนในสว่นทีเ่ป็นทกัษะกระบวนการพืน้ฐาน
ในการดาํรงชวีติ เพือ่ใหอ้ยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ โดยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนน้ีจะชว่ย
พฒันาผูเ้รยีนโดยองคร์วม ซึง่เป็นการเตมิเตม็ความสมดลุใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาทัง้ทางดา้นรา่งกาย 
อารมณ์จติใจ สงัคมและสตปิญัญา โดยมุง่เน้นการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ประสบการณ์ความชาํนาญเฉพาะ
เรือ่งอุปกรณ์ การดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตลอดจนมกีารวดัและประเมนิผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
 4.3 จดุมุ่งหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง ตาม
ศกัยภาพ เพือ่พฒันาโดยองคร์วม ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม เพือ่เป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะ
สนองต่อนโยบายในการสรา้งเยาวชนของชาตใิหเ้ป็นคนดมีคีุณภาพ ดว้ยรปูแบบวธิกีารทีห่ลากหลาย
ในการพฒันาผูเ้รยีน สถานศกึษา จงึควรมกีารกําหนดจุดมุงหมาย และวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน เพือ่ให้
เกดิความเขา้ใจทีต่รงกนัในแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนสาํเรจ็ตามจุดมุง่หมาย 
  กรมวชิาการ (2546: 2) กล่าวถงึ จุดมุง่หมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนวา่มจุีดมุง่หมาย
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันา ดงัน้ี 
   1. พฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์
และสงัคม 
   2. พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ โดยมุง่เน้นเพิม่เตมิจากกจิกรรม
ทีไ่ดจ้ดัใหผู้เ้รยีน เรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้งั ้8 กลุ่ม 
   3. เขา้รว่มและปฏบิตักิจิกรรมทีเ่ลอืกตามความถนดัและความสนใจของตนเอง 
  ดาํรง ประเสรฐิกุล (2542: 23) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนไว ้ดงัน้ี 
   1. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ความมารถทนัต่อความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นวทิยากร
และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
   2. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัทาํงานเป็นหมูค่ะ ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
   3. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัการแกป้ญัหาอยา่งมรีะบบ 
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   4. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีา่นิยม มคีุณธรรม จรยิธรรม รูจ้กัเสยีสละเพือ่ประโยชน์ต่อ
สว่นรวม 
   5. เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 
   6. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัปกครองตนเอง 
   7. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาบุคลกิภาพ ลกัษณะนิสยั ใหอ้ยูร่ว่มในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสขุรูจ้กัดแูลสขุภาพตนเองทัง้รา่งกายและจติใจ 
  กรมวชิาการ (2546: 3) ไดก้าํหนดเป้าหมายเพือ่การพฒันาผูเ้รยีน ดงัน้ี 
   1. ไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย เกดิความรู ้ความชาํนาญ ดา้นวชิาการ วชิาชพี
และเทคโนโลย ี
   2. เหน็คุณคา่ขององคค์วามรูต่้างๆ และสามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ไปใช้
ในการพฒันาตนเองและประกอบอาชพีสุจรติ 
   3. รูจ้กัและเหน็คุณคา่ในตนเองและผูอ้ื่นมวีุฒภิาวะทางอารมณ์ มกีระบวนการคดิ
มทีกัษะในการดาํเนินชวีติอยา่งเหมาะสมและมคีวามสุข 
   4. คน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเอง มองเหน็ชอ่งทางในการสรา้งงาน สรา้ง
อาชพีในอนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 
   5. พฒันาบุคลกิภาพ เจตคต ิคา่นิยมทีด่ใีนการดาํเนินชวีติ เสรมิสรา้งคุณธรรม และ
จรยิธรรม 
   6. มจีติสาํนึกในความรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิตลอดจน
ความเป็นระเบยีบ วนิยั คุณธรรม และจรยิธรรม 
 จากขา้งตน้ทาํใหส้รปุไดว้า่ จุดมุง่หมายของการพฒันาผูเ้รยีน เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนตามความถนดัและความสนใจเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาโดยองคร์วม ใหเ้กดิทกัษะชวีติสามารถ
ดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 4.4 ประเภทของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  กรมวชิาการ (2545: 38) กาํหนดใหส้ถานศกึษาตอ้งจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหน้กัเรยีน
ในทุกชว่งชัน้ เพือ่พฒันาความสามารถ ตามความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีนในรปูแบบและวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมตามทีส่ถานศกึษากาํหนด ซึง่ไดแ้บ่งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
   1. กจิกรรมแนะแนว เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล สามารถคน้พบ และพฒันาศกัยภาพของตนเสรมิสรา้งทกัษะ
ชวีติวุฒภิาวะทางอารมณ์การเรยีนรูใ้นเชงิพหปุญัญา และการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ซีึง่ผูส้อนทุกคนจะตอ้ง
ทาํหน้าทีแ่นะแนวใหค้าํปรกึษาดา้นชวีติการศกึษาต่อและการพฒันาตนเองสูโ่ลกอาชพีและการมงีานทาํ 
   2. กจิกรรมนกัเรยีน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง
ตามศกัยภาพมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัดิว้ยตวัเองอยา่งครบวงจรตงั ้ แต่ศกึษาวเิคราะห ์ วางแผนปฏบิตัิ
ตามแผนประเมนิและปรบัปรงุการทาํงาน โดยเน้นการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่ม ประกอบดว้ยกจิกรรม
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ตามความถนดัและความสนใจ โครงงาน ชุมนุมวชิาการ กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด และผูบ้าํเพญ็
ประโยชน์ 
    2.1 กจิกรรมตามความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีน หรอื กจิกรรมพฒันา
สาระการเรยีนรู ้เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่สนองความสนใจของผูเ้รยีน พฒันาศกัยภาพ การเรยีนรู ้ทกัษะ
ความสามารถพเิศษทีนํ่าไปสูค่วามเป็นเลศิหรอืศลิปิน เชน่ เป็นนกัวทิยาศาสตร ์นกัโตว้าท ีนกัแสดง 
นกัดนตร ีนกัรอ้ง จติกร นกักฬีา และนกักายภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ี โรงเรยีนยงัตอ้งจดักจิกรรมเพื่อ
สนองนโยบายของรฐัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ลีกัษณะนิสยัทีพ่งึประสงค ์เชน่ รกัการออกกาํลงักาย มน้ํีาใจ
นักกฬีาการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมประเพณี ภูมปิญัญาไทย ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิการปลูกฝงั
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม การปลกูฝงัคุณลกัษณะประชาธปิไตย การรณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิ และยตุิ
ความรนุแรงในสตรแีละเดก็ เป็นตน้ 
    2.2 กจิกรรมลกูเสอื–เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีพ่ฒันา
ผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพเพือ่เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิโดยมุง่เน้นปลกูฝง ัความเป็นระเบยีบวนิยัซื่อสตัย ์
สจุรติ มคีวามรกัสามคัค ีอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดแ้ละบาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสว่นรวม 
 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา
ศกัยภาพของตนเอง โดยในการจดักจิกรรมใหแ้ก่ผูเ้รยีนนัน้ควรจดัในรปูแบบทีเ่หมาะสม สามารถจาํแนก
ได ้3 ประเภทคอื 
  1. กิจกรรมแนะแนว หมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กัตนเอง รูร้กัษ์
สิง่แวดลอ้ม สามารถคดิตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชวีติทัง้ดา้นการเรยีน และอาชพี 
สามารถปรบัตน ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัชว่ยใหค้รรููจ้กัและเขา้ใจผูเ้รยีน ทัง้ยงัเป็นกจิกรรมที่
ชว่ยเหลอื และใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสีว่นรว่มพฒันาผูเ้รยีน 
  2. กิจกรรมนักเรียน หมายถงึ กจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาความมรีะเบยีบวนิยั ความเป็นผูนํ้า 
ผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ การทาํงานรว่มกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ความมเีหตุผล 
การชว่ยเหลอืแบ่งปนั เอือ้อาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และ
ความสนใจของผูเ้รยีน ใหไ้ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน เน้นการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีนและบรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ กจิกรรมลกูเสอื ยวุกาชาด 
ชุมนุม 
  3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ หมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถิน่ ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือ่
แสดงถงึความรบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคม มจีติสาธารณะ เชน่ กจิกรรมอาสาพฒันา
ต่างๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม 
 4.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีต่อ้งจดัอยา่งเป็นระบบ ในการจดักจิกรรมใหแ้ก่ผูเ้รยีน
จงึควรคาํนึงถงึหลกัในการดาํเนินการจดักจิกรรม เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมเกดิประสทิธภิาพ การจดักจิกรรม
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การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการสาํคญัในการนําหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตั ิหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เป็นหลกัสตูรทีม่มีาตรฐานการเรยีนรู ้ สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน เป็น
เป้าหมายสาํหรบัพฒันาเดก็และเยาวชน 
  ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณสมบตัติามเป้าหมายหลกัสตูร ผูส้อนพยายามคดัสรรกระบวนการ
เรยีนรู ้จดัการเรยีนรูโ้ดยชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูผ้า่นสาระทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
รวมทัง้ปลกูฝงัเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะสาํคญัใหผู้เ้รยีน
บรรลุตามเป้าหมาย  
  ดงันัน้ ครผููส้อนเป็นบุคลากรทีส่าํคญัทีส่ดุ ในการนําแนวคดิการจดักระบวนการเรยีนการสอน
สูค่วามสาํเรจ็ ครผููส้อนจงึควรไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามพรอ้มในทุกๆ ดา้น ไมว่า่จะเป็นเจตคตทิีด่ ี
การยอมรบัและการตระหนกัในความสาํคญั ความรูค้วามเขา้ใน และทกัษะการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งชดัเจน
เกีย่วกบัเทคนิควธิกีารจดักจิกรรม สือ่และนวตักรรม รวมทัง้วธิกีารวดัและประเมนิผลตามยทุธศาสตร์
การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั (หน่วยศกึษานิเทศก ์กรมสามญัศกึษา.  2542: 13 – 16)  
  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้หมายถงึ การจดักจิกรรมโดยวธิต่ีางๆ อยา่งหลากหลายทีมุ่ง่ให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิเกดิการพฒันาตนและสัง่สมคุณลกัษณะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีองสงัคมของประเทศชาตต่ิอไป (คณะอนุกรรมการปฏริปูการเรยีนรู.้  2543:  36 – 37)  
  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดงัที ่ทศินา แขมมณี (2544) ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
   1. การจดัการเรยีนรูเ้ป็นงานเฉพาะบุคคล ทาํแทนกนัไมไ่ด ้ครทูีต่อ้งการใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูต้อ้งเปิดโอกาสใหเ้ขาไดม้ปีระสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตวัของเขาเอง 
   2. การจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางสตปิญัญาทีต่อ้งมกีารใชก้ระบวนการคดิ 
สรา้งความเขา้ใจ ความหมายของสิง่ต่าง  ๆดงันัน้ครจูงึควรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการคดิทาํความเขา้ใจ
สิง่ต่างๆ 
   3. การจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางสงัคม เพราะในเรือ่งเดยีวกนั อาจคดิได้
หลายแง ่หลายมมุทาํใหเ้กดิการขยาย เตมิเตม็ขอ้ความรู ้ตรวจสอบความถูกตอ้งของการเรยีนรูต้ามที่
สงัคมยอมรบัดว้ย ดงันัน้ครทูีป่รารถนาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมกบับุคคลอื่นหรอืแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 
   4. การจดัการเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทีส่นุกสนาน เป็นความรูส้กึเบกิบาน เพราะหลุดพน้
จากความไมรู่ ้นําไปสูค่วามใฝรู่ ้อยากรูอ้กี เพราะเป็นเรือ่งน่าสนุก ครจูงึควรสรา้งภาวะทีก่ระตุน้ใหเ้กดิ
ความอยากรูห้รอืคบัขอ้งใจบา้ง ผูเ้รยีนจะหาคาํตอบเพือ่ใหห้ลุดพน้จากความขอ้งใจ และเกดิความสขุขึน้
จากการไดเ้รยีนรู ้เมือ่พบคาํตอบดว้ยตนเอง 
   5. การจดัการเรยีนรูเ้ป็นงานต่อเน่ืองตลอดชวีติ ขยายพรมแดนความรูไ้ดไ้มม่ทีีส่ ิน้สดุ 
ครจูงึควรสรา้งกจิกรรมทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการแสวงหาความรูไ้มรู่จ้บ 
   6. การจดัการเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลง เพราะไดรู้ม้ากขึน้ทาํใหเ้กดิการนําความรู ้
ไปใชใ้นการเปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆ เป็นการพฒันาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ ครคูวรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน 
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ไดร้บัรูผ้ลการพฒันาของตวัเขาเองดว้ย 
  อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2553: 7) กล่าววา่ กระบวนการเรยีนการสอน หมายถงึ การใชว้ธิกีารใด
ในการเสนอหรอืสรา้งประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของเน้ือหาวชิากบัผูเ้รยีน กบัสภาพ
หอ้งเรยีน และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารสอน ทีก่าํหนดไวร้วมถงึการเลอืกใชส้ือ่การสอนทีเ่หมาะสมกบั
ผูเ้รยีน 
  การจดัการเรยีนรู ้เป็นการสรา้งสถานการณ์หรอืเงือ่นไข เพือ่ใหเ้กดิ การเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมไปในทศิทางทีต่อ้งการ ซึง่วธิทีีนิ่ยมใชก้นัทางการศกึษาคอื “การสอน” ซึง่เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดประสบการณ์โดยใชร้ปูแบบต่าง  ๆเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้างดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 
ตามทีก่าํหนดไว ้(ศริชิยั กาญจนวาส.ี  2548) 
 จากความหมายของการเรยีนรูท้ีก่ล่าวมา ครผููส้อนจงึตอ้งคาํนึงถงึประเดน็ต่างๆ  ในการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน คอื ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีน การเน้นความตอ้งการของผูเ้รยีน
เป็นหลกั การพฒันาคุณภาพชวีติของผูเ้รยีน การจดักจิกรรมใหน่้าสนใจ ไมท่าํใหผู้เ้รยีนรูส้กึเบื่อหน่าย 
ความเมตตากรณุาต่อผูเ้รยีน การทา้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้การตระหนกัถงึเวลาทีเ่หมาะสมทีผู่เ้รยีนจะ
เกดิการเรยีนรู ้การสรา้งบรรยากาศหรอืสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิ การสนบัสนุน
และสง่เสรมิการเรยีนรู ้การมจุีดมุง่หมายของการสอน ความเขา้ใจผูเ้รยีน ภมูหิลงัของผูเ้รยีน การไมย่ดึ
วธิกีารใดวธิกีารหน่ึงเทา่นัน้ การเรยีนการสอนทีด่เีป็นพลวตัร (dynamic) กล่าวคอื มกีารเคลื่อนไหว
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาทัง้ในดา้นการจดักจิกรรม การสรา้งบรรยากาศ รปูแบบเน้ือหาสาระ เทคนิค 
วธิกีาร การสอนในสิง่ทีไ่มไ่กลตวัผูเ้รยีนมากเกนิไป การวางแผนการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 
 จากขา้งตน้สรปุไดว้า่ การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้หมายถงึ การดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน 
จดักจิกรรมและประสบการณ์ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ตามจุดประสงคท์ีไ่ดก้าํหนด
ไวต้ลอดจนการใชส้ือ่ประกอบการสอน กระบวนการจดัการเรยีนการสอนควรมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์เน้ือหาวชิา และลกัษณะของผูเ้รยีน ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 5) การจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการ
ทีส่าํคญัในการนําหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สูก่ารปฏบิตั ิการทีผู่เ้รยีน
จะมคีุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดัหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
เหตุทีค่รผููส้อนตอ้งวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีน และคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์ โดยมหีลกัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การจดัการเรยีนรูท้ีค่าํนึงถงึความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทางสมองและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 
  ในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผูส้อนตอ้งจดัระบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่าํเป็นสาํหรบั
ผูเ้รยีน เช่น กระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูราการ กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการคดิ กระบวนการ
ทางสงัคม กระบวนการเผชญิสถานการณ์และแกไ้ขปญัหา กระบวนการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
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กระบวนการปฏบิตั ิ กระบวนการจดัการ กระบวนการวจิยั กระบวนการเรยีนรูก้ารเรยีนรูข้องตนเอง 
และกระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั เป็นตน้ ทัง้น้ีตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการใชส้ือ่ การพฒันาสือ่ การใช้
แหล่งเรยีนรู ้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการวดัผลประเมนิผลอยา่งหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาผูเ้รยีน
อยา่งแทจ้รงิ 
   องคป์ระกอบ 
    หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กําหนดใหก้ารจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร มอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 
    1.  ลกัการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามมาตรฐาน
การเรยีนรู ้สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ เชื่อวา่ทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ได ้ยดึประโยชน์ทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน กระบวนการจดัการเรยีนรูต้อ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน สามารถพฒันาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เน้นให้
ความสาํคญัทัง้ความรู ้และคุณธรรม  
    2. กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผูเ้รยีนจะตอ้ง
อาศยักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะนําพาตนเองไปสูเ่ป้าหมายของหลกัสตูร กระบวนการ
เรยีนรูท้ีจ่าํเป็นสาํหรบัผูเ้รยีน อาท ิกระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ กระบวนการสรา้งความรู ้กระบวนการคดิ 
กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชญิสถานการณ์และแกป้ญัหา กระบวนการเรยีนรู ้จากประสบการณ์จรงิ 
กระบวนการปฏบิตั ิลงมอืทาํจรงิ  กระบวนการจดัการ กระบวนการวจิยั กระบวนการเรยีนรูก้ารเรยีนรู้
ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน
ควรไดร้บัการฝึกฝน พฒันา เพราะจะสามารถชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีบรรลุเป้าหมายของหลกัสตูร 
ดงันัน้ ผูส้อน จงึจาํเป็นตอ้งศกึษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการเรยีนรูต่้างๆ เพื่อใหส้ามารถเลอืกใชใ้น 
การจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาให้
เขา้ใจถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละสาระ
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน แลว้จงึพจิารณาออกแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยเลอืกใชว้ธิสีอนและเทคนิค
การสอน สือ่/แหล่งเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่าํหนด  
    4.  บทบาทของผูส้อน 
     4.1 ศกึษาวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล แลว้นําขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผน 
การจดัการเรยีนรู ้ทีท่า้ทายความสามารถของผูเ้รยีน 
     4.2 กาํหนดเป้าหมายทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน ดา้นความรูแ้ละทกัษะ
กระบวนการทีเ่ป็นความคดิรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ ์รวมทัง้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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     4.3 ออกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อนําผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมาย 
     4.4 จดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
     4.5 จดัเตรยีมและเลอืกใชส้ือ่ใหเ้หมาะสมกบักจิกรรม นําภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  
     4.6 ประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบั
ธรรมชาตขิองวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รยีน  
     4.7 วเิคราะหผ์ลการประเมนิมาใชใ้นการซ่อมเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน รวมทัง้
ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนของตนเอง 
    5. บทบาทของผูเ้รียน  
     5.1 กาํหนดเป้าหมาย วางแผน การเรยีนรูข้องตนเอง 
     5.2 เสาะแสวงหาความรู ้เขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้ความรู ้
ตัง้คาํถาม คดิหาคาํตอบหรอืหาแนวทางแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารต่างๆ 
     5.3 ลงมอืปฏบิตัจิรงิ สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง และนําความรูไ้ปประยกุต ์
ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  
     5.4 มปีฏสิมัพนัธ ์ทาํงาน ทาํกจิกรรมรว่มกบักลุ่มและคร ู  
     5.5 ประเมนิและพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  การเรยีนการสอนทีป่ระสบความสาํเรจ็ มอีะไรเป็นองคป์ระกอบของการเรยีนการสอน 
วฑิรูย ์ลิม้ประเสรฐิ.  2554: Online) ดงัน้ี  
   1. ผูเ้รยีน (Learner) หมายถงึ ผูแ้สวงหาความรูใ้นระดบัต่างๆ ถา้ผูเ้รยีนตัง้ใจเรยีน 
สมองมคีุณภาพไดม้าตรฐาน การเรยีนรูก้จ็ะไมม่ปีญัหา แต่ถา้ผูเ้รยีนไมม่สีมาธ ิ (Concentration) ใน
การเรยีนรูเ้พราะขาดความสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สมองของผูเ้รยีนมคีุณภาพตํ่ากวา่มาตรฐาน (Under 
Standard) มขีอ้จาํกดัในการรบัรู ้ไมส่ามารถรบัรูส้ ิง่ใหม่ๆ  การเรยีนรูย้อ่มมปีญัหาเพราะผูเ้รยีนเปรยีบ
เหมอืนมดี ถา้มดีไมด่เีพราะทาํดว้ยเหลก็ทีม่คีุณภาพตํ่า (Low Quality) แลว้ แมจ้ะใชอุ้ปกรณ์ดวีเิศษ
เพยีงใด จะใชห้นิลบัมดีดเีพยีงใด จะใชค้รผููท้ ีส่อนเก่งเพยีงใดกย็ากทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนเก่งตาม 
   2. อุปกรณ์การเรยีนการสอน (Teaching Aids) หมายถงึ สือ่การเรยีนการสอน ถา้ใช้
อุปกรณ์การเรยีนการสอนทีด่มีคีุณภาพสงู การเรยีนการสอนกย็อ่มประสบความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งดแีละมี
คุณภาพ แต่ถา้ใชอุ้ปกรณ์การเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพตํ่าผลการเรยีนกย็อ่มแตกต่างกนั ดงันัน้ เพือ่
ความสาํเรจ็ของการศกึษา และเพือ่เป็นการประหยดัเวลาในการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนควรจะหาอุปกรณ์ทีด่มีี
คุณภาพมาใชง้าน และในโลกปจัจุบนั ทุกประเทศนอกจากเขาจะเอาชนะกนัดว้ยคุณภาพของคน 
คุณภาพของขอ้มลูขา่วสารแลว้ เขายงัเอาชนะกนัดว้ยคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อกีดว้ย  
   3. สิง่แวดลอ้ม (Environment) หมายถงึ บรรยากาศ (Atmosphere) การเรยีนการสอน 
ถา้จดัการเรยีนการสอนในสถานทีม่กีลิน่เหมน็และมอีากาศรอ้นมากๆ หรอืมเีสยีงดงัอกึทกึครกึโครม



 
 

39 

ยอ่มทาํใหผู้เ้รยีนและผูส้อนไมม่สีมาธ ิไมม่อีารมณ์ทีจ่ะเรยีนและสอน เพราะการเรยีนการสอนทีจ่ะให้
ไดผ้ลดจีรงิๆ นัน้ ผูเ้รยีนและผูส้อนตอ้งมสีมาธ ิ(Concentration) และมอีารมณ์ (Temper) สดใส จงึจะ
มใีจและมไีฟในการเรยีนและการถ่ายทอด ดงันัน้ เพือ่ผลสมัฤทธิข์องการเรยีนการสอน สถานทีส่อนควร
จะเอือ้อาํนวยต่ออารมณ์และสภาพจติใจของผูเ้รยีนและผูส้อนพอสมควร 
   4. ผูส้อน (Instructor) หมายถงึ ผูถ่้ายทอดศลิปวทิยา ถา้ผูส้อนมคีวามรู ้ความสามารถ 
มทีกัษะและประสบการณ์ (Skill and Experience) ในการสอนสงู ผูส้อนจะรูท้นัทวีา่ ตรงไหน ควรจะ
อธบิายซํ้าและยํา้บ่อยๆ ตรงไหนทีผู่เ้รยีนสว่นใหญ่ไมเ่ขา้ใจ และตรงไหนทีผู่เ้รยีนสนใจเป็นพเิศษ (Special 
Attention) ผูส้อนเปรยีบเหมอืนผูช้ีท้าง (Pathfinder) ถา้ผูช้ีท้างมคีวามชาํนาญกย็อ่มทาํใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพสงู 
ทัง้ยงัสามารถสรา้งแรงจงูใจ (Motivate) ใหผู้เ้รยีนมกีาํลงัใจ (Encouragement) ทีจ่ะเรยีนรู ้และเรยีนรู้
อยา่งมชีวีติชวีา ดงันัน้ ผูส้อนควรจะศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ  เพิม่เตมิอยูเ่ป็นประจาํ เพราะโลกปจัจุบนั 
มกีารเปลีย่นแปลง (Change) มคีวามรูข้อ้มลูขา่วสาร (Information) มนีวตักรรม (Innovation) ใหม่ๆ  
เกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา  
  ทศินา แขมณ ี(2543) องคป์ระกอบสาํคญัของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
   1. ครผููส้อน 
   2. ผูเ้รยีน 
   3. สาระการเรยีนรู ้
   4. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   5. วธิสีอน 
   6. สือ่ อุปกรณ์ 
  องคป์ระกอบดา้นการจดัการเรยีนรูน้บัวา่เป็นองคป์ระกอบหลกัทีแ่สดงถงึการเรยีนรูอ้ยา่งเป็น
รปูธรรม ประกอบดว้ย  
   1. ผูส้อน เป็นผูท้ีม่คีวามสาํคญัในการทีจ่ะแปลมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้
ทีเ่ป็นตวัหนงัสอืใหเ้ป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม น่าสนใจ และมกีระบวนการเรยีนรูห้ลากหลาย
วธิอียา่งอสิระ จะตอ้งรูจ้กัเลอืกปรบัปรุงเทคนิคและวธิกีารเรยีนรู ้และกจิกรรมการเรยีนรู ้ ใหเ้หมาะสม
กบัเน้ือหาและผูเ้รยีนโดยไมใ่ชว้ธิกีารเดยีว ควรมกีารดดัแปลงและเลอืกใชว้ธิกีารใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์
และเน้ือหาในแต่ละเรือ่ง เพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนรู ้
   2. ผูเ้รยีน เป็นอกีองคป์ระกอบหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัต่อการจดัการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีน
แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัทัง้บุคลกิภาพ สตปิญัญา ความถนดั ความสนใจและความสมบรูณ์ของรา่งกาย 
ผูเ้รยีนควรมโีอกาสรว่มคดิ รว่มวางแผนในการจดัการเรยีนการสอน และมโีอกาสเลอืกวธิเีรยีนไดอ้ยา่ง
หลากหลาย ตามความเหมาะสมภายใตก้ารแนะนําของผูส้อน 
   3. เน้ือหาวชิาต่าง  ๆซึง่ผูส้อนจะตอ้งจดัเน้ือหาวชิาใหม้คีวามสมัพนัธก์นั มคีวามน่าสนใจ 
เหมาะสมกบัวยั ระดบัชัน้ รวมทัง้สภาพสิง่แวดลอ้มของการจดัการเรยีนรู ้
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   4. สือ่/แหล่งการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ อุปกรณ์ชว่ยในการจดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 
   5. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการเรยีนรู ้ผูส้อนตอ้งมวีธิกีารทีจ่ะจดัสภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศทีเ่อือ้อาํนวยต่อการพฒันาทางวชิาการ เชน่ จดัหอ้งชวนคดิ หอ้งกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
จดัระบบนิเวศจาํลอง จดับรเิวณโรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูท้างชวีวทิยา ธรณวีทิยา ฯลฯ มกีารดดัแปลง
หอ้งเรยีนใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ามารถมปีฏสิมัพนัธก์นัไดด้ ีและจดักจิกรรมทีเ่อือ้ใหผู้ป้กครอง
และชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย 
 โดยสรปุ การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ (Achievement) อยา่งดนีัน้ ตอ้งมี
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ครผููส้อน ผูเ้รยีน การเรยีนการสอน สือ่ และการวดัผลประเมนิผล   
  การวดัผลประเมินผลการเรียนรู ้
   การประเมนิผลเป็นกระบวนการสาํคญั และจาํเป็นกระบวนการหน่ึงของการทาํงาน 
ซึง่โดยทัว่ไปการประเมนิผลมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพในการ ปฏบิตังิานวา่บรรลุเป้าหมาย
มากน้อยเพยีงใด เพื่อใชผ้ลการประเมนิเป็นแนวทางในการ ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ
ดยีิง่ขึน้ 
   ความหมายของการวดัผลประเมินผล  คาํวา่ "การประเมนิผล" นกัวชิาการไดใ้ห้
ความหมายไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
    ชชัแมน (Suchman.  1987: 5) กล่าววา่ การประเมนิผล หมายถงึ กระบวนการ 
ศกึษา เกีย่วกบัผลลพัธท์ีพ่งึปรารถนาและไมป่รารถนาทีเ่กดิจากการดาํเนินงาน เพื่อตดัสนิคุณคา่หรอื 
ปรมิาณความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์โดยมขี ัน้ตอน คอื 
     1. การกาํหนดจุดมุง่หมายในการประเมนิ 
     2. การกาํหนดเกณฑเ์พือ่ตรวจสอบความสาํเรจ็ 
     3. การอธบิายกบัความสาํเรจ็ 
     4. การรายงานและเสนอแนะการดาํเนินงานต่อไป 
    เชส (Chase.  1978: 7) กลา่ววา่ การประเมนิผล หมายถงึ การตดัสนิหรอืการให้
ความเหน็เกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง 
    บราวน์ (Brown.  1983: 14) ไดใ้หค้วามหมาย การประเมนิผลวา่ หมายถงึ การต ี
ความหมายของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง เพือ่ตอบคาํถามวา่ดเีพยีงใด 
    อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2553: 7) กล่าววา่ การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้ หมายถงึ 
กระบวนการทีช่ว่ยใหผู้ส้อนทราบวา่ การสอนทีผ่า่นมานัน้บรรลุผลหรอืไม ่ มากน้อยเพยีงใด ผูเ้รยีน
เกดิผลสมัฤทธิต์ามจุดประสงคท์ีก่าํหนดไวห้รอืไมม่ตีอนใดหรอืจุดประสงคใ์ดบา้งทีย่งัไมบ่รรลุ ทาํให้
ผูส้อนสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดต้รงจุดการวดัผลประเมนิผลน้ี มปีระโยชน์ทัง้ต่อผูเ้รยีนและผูส้อน
ผูส้อนจงึตอ้งทาํการวดัผลประเมนิผลทกุครัง้ทีส่อน  
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 กล่าวโดยสรุปความหมาย การวดัผลประเมนิผล หมายถงึ กระบวนการศกึษาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนหรอืการวดัทศันคตขิองผูเ้รยีนเพือ่ใหท้ราบถงึประสทิธผิลการเรยีน ซึง่เป็นการตรวจสอบประสทิธภิาพ
ในการเรยีนวา่ดเีพยีงใด บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพยีงใด ประเมนิโดยตดัสนิการเขา้รว่มกจิกรรม หรอื
ตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
   ความสาํคญัของของการวดัผลประเมินผล 
    สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 10) ใหค้วามสาํคญัในการวดัผล
และประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 วา่เป็นกระบวนการ
เกบ็รวบรวมตรวจสอบ ตคีวามผลการเรยีนรู ้และพฒันาการดา้นต่าง  ๆของผูเ้รยีน ตามมาตรฐานการเรยีนรู/้
ตวัชีว้ดัของหลกัสตูรนําผลไปปรบัปรงุพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ และใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัการตดัสนิผล
การเรยีน สถานศกึษาตอ้งมกีระบวนการจดัการทีเ่ป็นระบบ เพือ่ใหก้ารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้
เป็นไปอยา่งมคีุณภาพและประสทิธภิาพ และใหผ้ลการประเมนิตรงตามความรูค้วามสามารถทีแ่ทจ้รงิ
ของผูเ้รยีน ถูกตอ้งตามหลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้สถานศกึษาจงึควรกาํหนดหลกัการวดั
และประเมนิผลการเรยีนรู ้ เพือ่เป็นแนวทางในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
หลกัสตูรสถานศกึษา ดงัน้ี 
     1. สถานศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่ม 
     2. การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ มจุีดมุง่หมายเพือ่พฒันาผูเ้รยีน และ
ตดัสนิผลการเรยีน 
     3. การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐาน
การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั ตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีก่าํหนดในหลกัสตูรสถานศกึษา ตลอดจนกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
     4. การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนการสอน
ตอ้งดาํเนินการดว้ยเทคนิคและวธิกีารทีห่ลากหลาย เพือ่ใหส้ามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
รอบดา้น ทัง้ดา้นความรู ้ความคดิ กระบวนการ พฤตกิรรม และเจตคต ิเหมาะสมกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั 
ธรรมชาตวิทิยา และระดบัชัน้ของผูเ้รยีน โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเทีย่งตรง ยตุธิรรมและเชื่อถอืได ้
     5. การประเมนิผูเ้รยีนพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิ
การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู ้การรว่มกจิกรรม และการทดสอบ ควบคูไ่ปกบักระบวนการเรยีนการสอน 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรปูแบบการศกึษา 
      5.1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตรวจสอบผลการประเมนิผล
การเรยีนรู ้
      5.2 ใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนระหวา่งสถานศกึษาและระหวา่งรปูแบบ
การศกึษา 
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      5.3 ใหส้ถานศกึษาจดัทาํและออกเอกสารหลกัฐานการศกึษา เพือ่เป็น
หลกัฐานประเมนิผลการเรยีนรู ้รายงานผลการเรยีน แสดงวุฒกิารศกึษาและรบัรองผลการเรยีนของผูเ้รยีน 
   จดุมุ่งหมายของการวดัผลการศึกษา 
    1. วดัผลเพือ่และพฒันาสมรรถภาพของนกัเรยีน หมายถงึ การวดัผลเพื่อดวูา่
นกัเรยีนบกพรอ่งหรอืไมเ่ขา้ใจในเรือ่งใดอยา่งไร แลว้ครพูยายามอบรมสัง่สอนใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู้
และมคีวามเจรญิงอกงามตามศกัยภาพของนกัเรยีน 
    2. วดัผลเพือ่วนิิจฉยั หมายถงึ การวดัผลเพื่อคน้หาจุดบกพรอ่งของนกัเรยีนที่
มปีญัหาวา่ ยงัไมเ่กดิการเรยีนรูต้รงจุดใด เพือ่หาทางช่วยเหลอื 
    3. วดัผลเพือ่จดัอนัดบัหรอืจดัตําแหน่ง หมายถงึ การวดัผล เพือ่จดัอนัดบั
ความสามารถของนกัเรยีนในกลุ่มเดยีวกนัวา่ใครเก่งกวา่ ใครควรไดอ้นัที ่1 2 3 
    4. วดัผลเพือ่เปรยีบเทยีบหรอืเพื่อทราบพฒันาการของนกัเรยีน หมายถงึ การวดัผล
เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถของนกัเรยีนเอง เชน่ การทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีนแลว้นําผลมา
เปรยีบเทยีบกนั 
    5. วดัผลเพือ่พยากรณ์ หมายถงึ การวดัเพือ่นําผลทีไ่ดไ้ปคาดคะเนหรอืทาํนาย
เหตุการณ์ในอนาคต  
    6. วดัผลเพือ่ประเมนิผล หมายถงึ การวดัเพื่อนําผลทีไ่ดม้าตดัสนิ หรอืสรปุคุณภาพ
ของการจดัการศกึษาวา่มปีระสทิธภิาพสงูหรอืตํ่า ควรปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งไร 
 จากความสาํคญัดงักล่าว สรปุไดว้า่ การวดัและประเมนิผล (Measurement and Evaluation) 
เป็นการตดิตามวา่เมือ่ผูส้อนไดจ้ดัการเรยีนการสอน/ จดัประสบการณ์เรยีนรูแ้ลว้ ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะ 
ความรู ้ความสามารถ หรอืทกัษะตามจุดมุง่หมายของการสอนมากน้อยเพยีงใด การวดัและประเมนิผล
จะทาํหน้าทีใ่นการตรวจสอบผลของการจดัการเรยีนการสอนวา่ผูเ้รยีนเกดิคุณลกัษณะ ความรูค้วามสามารถ
และทกัษะต่าง  ๆมากน้อยเพยีงใด หรอืยงัมสีิง่ใดบกพรอ่งทีค่วรไดร้บัการแกไ้ขบา้ง ซึง่การวดัและประเมนิผล
นัน้ จาํเป็นทีจ่ะตอ้งยอมรบัความแตกต่างในดา้นการเรยีนรู ้ระหวา่งบุคคล กล่าวคอื “คนเราเรยีนรูไ้ด้
ไมเ่ทา่กนัในระยะเวลาทีเ่ทา่กนั และคนเราเรยีนรูไ้ดเ้ทา่กนัในระยะเวลาทีต่่างกนั “ขึน้อยูก่บัวตัถุของ
การประเมนิว่า เราตอ้งการประเมนิเพื่อจดัตําแหน่ง (Placement Evaluation) หรอืตอ้งการประเมนิวา่
ผา่นจุดประสงคก์ารเรยีนรูห้รอืไม ่(Criterion-Referenced Evaluation) 
  องคป์ระกอบ 
   องคป์ระกอบของการวดัและประเมนิผลตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 กาํหนดจุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละมาตรฐาน
การเรยีนรู ้เป็นเป้าหมายและกรอบทศิทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีุณภาพชวีติที่
ดแีละมขีดีความสามารถในการแขง่ขัน้ในเวทรีะดบัโลก กาํหนดใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู/้
ตวัชีว้ดัทีก่าํหนดในสาระการเรยีนรู ้ 8 กลุ่มสาระ มคีวามสามารถในการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีน 
มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
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   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 10) การประเมนิกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน เป็นการประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมและผลงานของผูเ้รยีน และเวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามเกณฑ์
ทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละกจิกรรม และใชเ้ป็นขอ้มลูประเมนิการเลื่อนชัน้เรยีนและการจบการศกึษาระดบัต่างๆ 
   สขุพชัรา ซิม้เจรญิ (2545: 17) การประเมนิผลจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นเงือ่นไข
สาํคญัประการหน่ึง สาํหรบัการผา่นชว่งชัน้หรอืจบหลกัสตูร ผูเ้รยีนตอ้งเขา้รว่มและปฏบิตักิจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนตลอดจนผา่นการประเมนิตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด โดยครทูีป่รกึษากจิกรรม ผูเ้รยีน และ
ผูป้กครองมสีว่นรว่มตามแนวประเมนิ ดงัน้ี 
    1. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม 
     1.1 ประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนตามจุดประสงคข์องแต่ละกจิกรรม 
โดยประเมนิจากพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรม และผลการปฏบิตักิจิกรรมดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย ตาม
สภาพจรงิ 
     1.2 ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีนวา่เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
ไดก้าํหนดไวห้รอืไม ่
     1.3 ในกรณมีกีจิกรรมใดตอ้งใชเ้วลาปฏบิตัติลอดปี เมือ่สิน้สดุภาคเรยีนแรก 
ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมควรจดัใหม้กีารประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนระยะหน่ึงก่อน เพือ่ปรบัปรงุ
แกไ้ข หรอืสง่เสรมิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ และรายงาน
ผลการประเมนิใหผู้ป้กครองทราบ โดยทาํการประเมนิตามจุดประสงคส์าํคญัของกจิกรรม เมือ่สิน้สดุ
ปีการศกึษา 
     1.4 ตดัสนิใจใหผู้เ้รยีนทีผ่า่นจุดประสงคส์าํคญัของกจิกรรม และมเีวลาเขา้รว่ม
กจิกรรมครบตามเกณฑ ์ใหเ้ป็นผูผ้า่นการประเมนิผลการรว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิบกพรอ่ง
ในเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง หรอืทัง้สองเกณฑ ์จะเป็นผูไ้มผ่า่นการประเมนิผลการรว่มกจิกรรม จะตอ้งซ่อมเสรมิ
ขอ้บกพรอ่งใหผ้า่นเกณฑก่์อนจงึจะไดร้บัการตดัสนิใหผ้า่นกจิกรรม 
    1. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผา่นชว่งชัน้ เป็นการประเมนิสรปุผลการผา่น
กจิกรรมตลอดชว่งชัน้ของผูเ้รยีนแต่ละคน เพือ่นําผลไปพจิารณาวา่ผา่นชว่งชัน้ โดยมขี ัน้ตอนปฏบิตั ิ
ดงัน้ี 
     1.1 กาํหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการรว่มกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีนทุกคนตลอดชว่งชัน้ 
     1.2 ผูร้บัผดิชอบสรุปและประเมนิผลการรว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล
ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     1.3 นําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและวชิาการ 
เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 
     1.4 เสนอผูบ้รหิารสถานศกึษาพจิารณาตดัสนิ และอนุมตัผิลการประเมนิกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนผา่นชว่งชัน้ต่อไป 
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    3. เกณฑก์ารผา่นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 13) มี
การตัง้เกณฑไ์ว ้ดงัน้ี 
     3.1 ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรม โดยมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม และปฏบิตักิจิกรรม
ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     3.2 ผูเ้รยีนผา่นจุดประสงคท์ีส่าํคญัของแต่ละกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
    ขจติ ฝอยทอง และ กาญดา ทองอนิทร ์(2546:  58 – 62) กล่าวไวว้า่ การประเมนิผล
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มดีงัน้ี 
     1. ประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนตามวตัถุประสงคข์องแต่ละกจิกรรม 
โดยประเมนิกจิกรรมดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
     2. การประเมนิกจิกรรมตอ้งคาํนึงถงึ 
      2.1 เวลาในการรว่มกจิกรรม เป็นไปตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
      2.2 การมสีว่นรว่มในกจิกรรม 
      2.3 การบรรลุจุดประสงคข์องกจิกรรม 
    การประเมินกิจกรรมแนะแนว (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 23) 
ครผููจ้ดักจิกรรมแนะแนว ผูเ้รยีน และผูป้กครอง มภีารกจิทีร่บัผดิชอบ ดงัน้ี 
     1. ครผููจ้ดักจิกรรมแนะแนว ผูเ้รยีน และผูป้กครองมสีว่นรว่มในการประเมนิผล
เพือ่พฒันาผูเ้รยีน โดยครผููจ้ดักจิกรรมมภีารกจิในการวางแผนการประเมนิ ดาํเนินการประเมนิ นําผล
การประเมนิไปพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  
     2. ผูเ้รยีนอาจมสีว่นรว่มในการวางแผนการประเมนิ ประเมนิตนเองและเพื่อน 
ผูป้กครองมสีว่นรว่มในการเสนอความคดิเหน็ในการประเมนิ ประเมนิผลการพฒันาผูเ้รยีน โดยประสาน
รว่มมอืกบัครผููจ้ดักจิกรรม ประเมนิ บนัทกึ สรปุผลการพฒันาและการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีน 
    การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียน ครผููจ้ดักจิกรรมตรวจสอบเวลาการเขา้
รว่มกจิกรรม และประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ตดัสนิผลการประเมนิเป็น 
“ผา่น” และ “ไมผ่า่น” ดงัน้ี 
     ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรม และมผีลงาน/
ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่า่น
การปฏบิตักิจิกรรม หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
    การประเมินกิจกรรมลกูเสือ เนตรนาร ีเป็นกระบวนการทดสอบความสามารถ
และพฒันาการดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีนลกูเสอื เนตรนาร ีซึง่นอกจากพจิารณาความรูต้ามทฤษฎแีลว้ตอ้ง
พจิารณาดา้นความประพฤต ิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่น้นทกัษะและการปฏบิตัต่ิางๆ ดว้ยวธิกีาร
ประเมนิทีห่ลากหลายและการประเมนิตามสภาพจรงิ (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 28) 
ซึง่แบ่งการประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น คอื 
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     1. กจิกรรมบงัคบั เป็นการประเมนิผลกจิกรรมตามหลกัสตูร เพือ่ใหผู้เ้รยีน
ผา่นเกณฑก์ารตดัสนิ เลื่อนชัน้หรอืจบหลกัสตูร โดยการเขา้รว่มกจิกรรมและผา่นการประเมนิตามเกณฑ์
ทีส่ถานศกึษากาํหนด มกีารประเมนิผลตลอดภาคเรยีน/ปี โดยวธิกีารสงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม การซกัถาม 
การทดสอบภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยกาํหนดผลการประเมนิเป็น “ผา่น” และ “ไมผ่า่น” 
      ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑป์ฏบิตักิจิกรรม
และมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
      ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่า่น
การปฏบิตักิจิกรรม หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     2. วชิาพเิศษ การประเมนิผลวชิาพเิศษในแต่ละวชิา ใชว้ธิกีารทดสอบทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแหง่ชาต ิ
    การประเมินกิจกรรมยวุกาชาด เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถ และ
พฒันาการดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ซึง่นอกจากพจิารณาความรูต้ามทฤษฎแีลว้ ยงัตอ้งพจิารณา
ดา้นความประพฤต ิและพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่น้นทกัษะและการปฏบิตัต่ิางๆ ดว้ยวธิกีาร
ประเมนิทีห่ลากหลายและการประเมนิตามสภาพจรงิ (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 38) 
ซึง่แบ่งการประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น คอื 
     1. กจิกรรมหลกั เป็นการประเมนิผล เพือ่ใหผู้เ้รยีนผา่นเกณฑก์ารตดัสนิ 
เลื่อนชัน้หรอืจบหลกัสตูร โดยการเขา้รว่มกจิกรรมและผา่นการประเมนิตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
มกีารประเมนิผลตลอดภาคเรยีน/ปี โดยวธิกีารสงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม การซกัถาม และการทดสอบ
ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยกาํหนดผลการประเมนิเป็น “ผา่น” และ “ไมผ่า่น” 
      ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ ปฏบิตัิ
กจิกรรมและมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
      ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่า่น 
การปฏบิตักิจิกรรม หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     2. กจิกรรมพเิศษ เป็นการประเมนิเพือ่ใหผู้เ้รยีนมสีทิธิป์ระดบัเครือ่งหมาย
กจิกรรมพเิศษได ้เมือ่ผูเ้รยีนสามารถสอบผา่นเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
    การประเมินกิจกรรมชมุนุม ชมรม (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  
2553: 54) เป็นการตรวจสอบความสามารถและพฒันาการดา้นต่างๆ ตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด ดว้ย
วธิกีารทีห่ลากหลายและประเมนิตามสภาพจรงิโดยกาํหนดผลการประเมนิเป็น “ผา่น” และ “ไมผ่า่น” 
     ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรม
และมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่า่น
การปฏบิตักิจิกรรม หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
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    การประเมินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้รยีนตอ้งเขา้รว่ม
กจิกรรมใหค้รบตามกรอบเวลาในโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศกึษา ดงัน้ี 
     1.  ระดบัประถมศกึษา (ป.1 – 6) มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม 60 ชัว่โมง 
     2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1 – 3) มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม 45 ชัว่โมง 
     3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – 6) มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรม 60 ชัว่โมง 
    การประเมินในแต่ละกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ มผีลการประเมนิ
เป็น “ผา่น” และ “ไมผ่า่น” ดงัน้ี 
     ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเวลา ปฏบิตักิจิกรรมและมี
ผลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     ไม่ผา่น หมายถงึ ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเวลา ปฏบิตักิจิกรรม
หรอืมผีลงาน/ชิน้งาน/คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด 
     ในกรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่า่น ครทูีป่รกึษาตอ้งใหผู้เ้รยีนซ่อมเสรมิการทาํกจิกรรม
ใหค้รบตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษากาํหนด (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 58) 
 จากขา้งตน้ทาํใหส้รปุไดว้า่ การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้มปีระเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
เป็นรายกจิกรรม ประเมนิโดยตดัสนิการเขา้รว่มกจิกรรม หรอืตามทีส่ถานศกึษากาํหนดการประเมนิ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและใหผ้ลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นผา่นและไมผ่า่น  
 
5. การบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ จาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งกาํหนดบทบาท 
หน้าทีข่องบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2553: 14 – 16) ซึง่สถานศกึษา
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัไิดต้ามความเหมาะสม 
 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1. กาํหนดแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไวใ้นหลกัสตูรสถานศกึษา และโดยการ
มสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 
  2. ผูบ้รหิารชีแ้จง ทาํความเขา้ใจ และสรา้งความตระหนกัใหบุ้คลากรและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทุกคนเหน็คุณคา่และรว่มมอืในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  3. พฒันาและสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รมูคีวามรู ้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และมี
ความทนัสมยัในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และ
สถานการณ์ปจัจุบนัอยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 
  4. สรา้งเครอืขา่ยและประสานความรว่มมอืและความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งสถานศกึษากบั
ผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่สนบัสนุนการจดักจิกรรม 
  5. นิเทศ ตดิตาม ใหค้าํปรกึษา ประเมนิผล และสรา้งขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน ใน
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
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  6. แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพรผ่ลงานทีป่ระสบผลสาํเรจ็กบัหน่วยงานและบุคลากร
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  อุทยั ธรรมเตโช (2543: 21) กล่าวถงึ บทบาทสาํคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษา 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
   1. บทบาทของผูฝึ้กสอน (Coach) ผูบ้รหิารตอ้งสามารถทาํความรูจ้กัและสรา้งความเขา้ใจ
กบัครอูาจารยใ์หม้คีวามรูค้วามสามารถและรูจ้กัตนเองอยา่งแทจ้รงิ 
   2. บทบาทของผูป้ระเมนิ (Appraiser) ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานของครอูาจารยอ์ยา่งตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในสว่นทีต่อ้งปรบัปรงุเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ
ทีถู่กตอ้งอยา่งแทจ้รงิ 
   3. บทบาทของทีป่รกึษา (Advisor) ผูบ้รหิารตอ้งชว่ยกระตุน้ความคดิรเิริม่ใหค้าํแนะนํา
และขอ้เสนอแนะในการกาํหนดเป้าหมาย (Goals) ของครอูาจารยท์ีเ่กีย่วกบัการพฒันาความกา้วหน้า
ทางอาชพี 
   4. บทบาทของผูช้ว่ยเหลอื (Referral Agent) ผูบ้รหิารตอ้งหาทางสนบัสนุนใหค้รู
อาจารยป์ระสบความสาํเรจ็ในการวางแผนปฏบิตังิานเพือ่ความกา้วหน้าและประสบความสาํเรจ็ในสายงาน
การสอน 
  สมพงษ์ ชาตะวถิ ี (2543: 41 – 44) กล่าวถงึ บทบาทของการบรหิารงานของผูบ้รหิาร
ทุกองคก์ารจะตอ้งทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย เชน่ สถาบนัคร ูสงัคมมคีวามมุง่หวงัจะไดค้รทูีด่มีคีุณภาพ
พฒันาการศกึษาใหเ้จรญิกา้วหน้า การบรหิารงานของทกุระดบัควรใชเ้ทคนิคการบรหิาร ทัง้การใหข้วญั
กาํลงัใจ การมอบหมายงาน การตดิตามงาน การดแูลทุกขส์ขุ ตลอดทัง้การชมเชยและชว่ยแกป้ญัหา 
นอกจากน้ีสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้คอื การนิเทศงาน ตอ้งนิเทศทีเ่ป็นการนําไปสูก่ารแกป้ญัหา ยดึแนว ปฏบิตัิ
ใหเ้ขา้ใจตรงกนัและทุกคนมสีว่นรว่มไมบ่งัคบัทาํ ผูบ้รหิารใชท้กัษะ การประสานและมนุษยส์มัพนัธใ์ห้
เกดิการพฒันา ไมต่ําหนิตเิตยีนใหท้อ้แท ้ควรแนะนําสอนงาน ทาํตวัเป็นตวัอยา่ง มวีนิยัใหอ้ภยั และ
ใหก้าํลงัใจ ใจกวา้ง ไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ ตอ้งมกีารพฒันางานรว่มกนัอยา่งสมัพนัธเ์พือ่สว่นรว่ม 
  กาญจนา บุญสง่ และคณะ (2545: 49 – 53) กล่าววา่ บทบาททีผู่บ้รหิารสถานศกึษา
ตอ้งใหค้วามสาํคญั และความสนใจ มดีงัน้ี 
   1. บทบาทในการเป็นผูนํ้าและผูป้ระสานงานระหวา่งบุคลากรต่าง  ๆในโรงเรยีน รวมทัง้
ตอ้งมกีารประสานงานระหวา่งคร ูโรงเรยีน และชุมชนดว้ย 
   2. บทบาทในการเป็นผูนํ้าชุมชน โดยมุง่พฒันาชุมชนทีส่ถานศกึษาเป็นสมาชกิอยู่
ใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน ดว้ยกระบวนการจดัการศกึษา บทบาท
และภารกจิของโรงเรยีนจงึไมไ่ดข้ดีวงจาํกดั เพยีงแต่กจิกรรมภายในรัว้โรงเรยีนเทา่นัน้ แต่ตอ้งกา้วสู่
ชุมชนทีส่ถานศกึษานัน้เป็นสมาชกิอยู ่บทบาทใหมข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึตอ้งเป็นบทบาทเชงิรกุ
ในการลงไปพฒันาชุมชน ผูบ้รหิารจงึจาํเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการคดัสรรบุคคลใหก้บัองคก์าร
ต่างๆ ของชุมชน เลอืกสรรภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ปีระโยชน์มาสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินการจดัการศกึษา
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ของโรงเรยีน นบัตัง้แต่การใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการกาํหนดนโยบายของโรงเรยีน ดแูลการดาํเนินกจิกรรม
ต่างๆ ของโรงเรยีนตลอดจนการจดัการเรยีนการสอน 
  สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ และคนอื่นๆ (2542: 6 – 10) กล่าววา่ งานบรหิารเป็นงานทีต่อ้งใช้
ทกัษะสงู ผูบ้รหิารควรเป็นคนทีม่คีวามสามารถ มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มภีาวะผูนํ้าเพราะผูบ้รหิารเป็น
ตวัจกัรสาํคญัในการบรหิารโรงเรยีน ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรมบีทบาทตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร ู
(ก.ค.) กาํหนดม ี6 บทบาทหน้าที ่ดงัน้ี 
   1. บทบาทหน้าทีก่ารกาํหนดวตัถุประสงค ์นโยบายและเป้าหมายของโรงเรยีน 
   2. บทบาทหน้าทีใ่นการสรา้งขวญักาํลงัใจและสรา้งความสขุในการทาํงานใหก้บับุคลากร
ในโรงเรยีน 
   3. บทบาทหน้าทีใ่นการนําการปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
   4. บทบาทหน้าทีใ่นการสรา้งขวญักาํลงัใจและสรา้งความสขุในการทาํงานใหก้บับุคลากร
ในโรงเรยีน 
   5. บทบาทหน้าที ่ ในการสรา้งความรว่มมอื รวมสตปิญัญาของบุคลากร ในโรงเรยีน
และชุมชนเพื่อการบรหิาร 
   6. บทบาทหน้าที ่ในการจดัหาทรพัยากรและควบคุมกาํกบัตดิตามบุคลากรใชท้รพัยากร
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูม้บีทบาทในการกําหนด
วตัถุประสงค ์การวางแผนพฒันาการจดัองคก์าร การปฎบิตัติามแผนและการประเมนิผลงานในการพฒันา
บุคลากรเพือ่ใหบุ้คลากรไดป้ฏบิตังิานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร 
 บทบาทของครผููร้บัผิดชอบกิจกรรม 
  ศกึษาหลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบขา่ย แนวการจดักจิกรรม การประเมนิผลพฒันาผูเ้รยีน 
และจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
   1. ชีแ้จงและทาํความเขา้ใจกบัผูเ้รยีนและผูป้กครองเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
   2. รว่มกบัผูเ้รยีนออกแบบกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจ
ของผูเ้รยีน และเป็นไปตามหลกัการ ปรชัญา และแนวการจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีน 
   3. สง่เสรมิ กระตุน้ และอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็อยา่งอสิระ
ในการจดัทาํแผนงาน โครงการ รว่มปฏบิตักิจิกรรม และการประเมนิผล 
   4. ใหค้าํปรกึษา ดแูล ตดิตาม ประสานงาน และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน
ในการรว่มกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามแผน 
   5. ประเมนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมของผูเ้รยีน และซ่อมเสรมิกรณทีีผู่เ้รยีนไมผ่า่นเกณฑ์
พรอ้มจดัทาํเอกสารหลกัฐานการประเมนิผล 



 
 

49 

   6. รายงานผลการดาํเนินกจิกรรมใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ แลว้นําผลการจดักจิกรรมมา 
พฒันาและปรบัปรงุแกไ้ข 
   7. แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพรผ่ลงานทีป่ระสบผลสาํเรจ็กบัหน่วยงานและบุคลากร
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 บทบาทของผูเ้รียน 
  1. ศกึษาขอ้มลู วเิคราะหต์นเอง และเขา้รว่มกจิกรรมตามความสนใจ ความถนดั และ
ความสามารถ หรอืตามขอ้เสนอแนะของสถานศกึษา 
  2. เขา้รบัการปฐมนิเทศจากครผููร้บัผดิชอบกจิกรรม 
  3. รว่มประชุมเลอืกตัง้คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ ตามลกัษณะของกจิกรรม 
  4. รว่มประชุมจดัทาํแผนงาน โครงการ ปฏทินิงาน และปฏบิตักิจิกรรม ดว้ยความเอาใจใส่
อยา่งสมํ่าเสมอ 
  5. รว่มประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมและนําผลมาพฒันาตนเอง และนําเสนอผลการปฏบิตัิ
กจิกรรมต่อครผููร้บัผดิชอบ 
  6. แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะทอ้นความรูส้กึภายหลงัการปฏบิตัิ
กจิกรรม (After Action Review: AAR) รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยจติอาสาและขยายผลต่อยอดสูค่วามยัง่ยนื 
   6.1 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการทีม่ผีลกระทบต่อการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การพฒันา
รปูแบบการเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคส์าํหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดยอ่ม โดยใชห้ลกัการจดั
กจิกรรมตามแนวมนุษยนิ์ยมและการเพิม่พลงัศกัยภาพตนเองของ แอนโทน่ี รอ็บบนิส ์(สมศกัดิ ์กจิธนวฒัน์.  
2545: บทคดัยอ่) การวจิยัครัง้น้ี พบวา่ คะแนนภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคร์ะยะหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองสงูกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทาํใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิขนาดยอ่ม
ทีผ่า่นการเขา้รว่มกจิกรรมเพิม่พลงัศกัยภาพบุคคลจะสามารถพฒันาระดบัภาวะผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคใ์น
ตวัเองไดส้งูกวา่ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดยอ่มทีไ่มไ่ดผ้า่นการเขา้รว่มกจิกรรม  
    การศกึษาโมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (นิกญัชลา ลน้เหลอื.  2554: 249) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัพฤตกิรรมการแสดงออก
ภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ โดยภาพรวม มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
มกีารกระจายของคะแนนน้อย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมคีวามโดง่มากกวา่ปกตเิลก็น้อย 
เมือ่พจิารณารายละเอยีดเป็นรายขอ้ พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ
คอื เขา้รว่มในกจิกรรมทีส่าํคญัทีส่ถานศกึษาจดัขึน้ดว้ยความมุง่มัน่จนสาํเรจ็ตามเป้าหมาย และขอ้ทีม่ี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ คอื รว่มกบัครแูละบุคลากรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา ผลการศกึษาอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออ้ม และอทิธพิลรวมของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานคอื อทิธพิลทางตรง มคีา่สมัประสทิธิ ์อทิธพิล
ทางตรง 4 ตวัแปรเรยีงลาํดบัจากคา่มากไปหาน้อยคอื ปจัจยับรรยากาศองคก์าร (CLIM) ปจัจยัการสือ่สาร 
(COMU) ปจัจยัความฉลาดทางอารมณ์ (EQM) และปจัจยัความคดิสรา้งสรรค ์(CREA) ซึง่มคีา่สมัประสทิธิ ์
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อทิธพิล เทา่กบั 0.87, 0.15, -0.04 และ -0.14 ตามลาํดบั 2) อทิธพิลทางออ้ม มปีจัจยัความฉลาดทาง
อารมณ์ทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์ โดยสง่ผา่น ปจัจยับรรยากาศองคก์ารและปจัจยั
ความคดิสรา้งสรรค ์มคีา่สมัประสทิธอิทิธพิลเทา่กบั 0.70 และ -0.11 ตามลาํดบั และ 3) อทิธพิลรวม 
พบวา่ ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธอิทิธพิลรวมของตวัแปรสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ3 ตวัแปร โดยเรยีงลาํดบัจากคา่มากไปหาน้อย คอื ปจัจยับรรยากาศองคก์าร 
(CLIM) ปจัจยัความฉลาดทางอารมณ์ (EQM) และปจัจยัการสื่อสาร (COMU)มคีา่สมัประสทิธอิทิธพิล
รวมเทา่กบั 0.87, 0.55 และ 0.15 ตามลาํดบั ยกเวน้ปจัจยัความคดิสรา้งสรรค ์ (CREA) มคีา่สมัประสทิธิ ์
อทิธพิลรวมเทา่กบั -0.14 อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   6.2 การบรหิารแบบมสีว่นรว่มมผีลกระทบต่อการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  จากผลการศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนบรูณะ
ศกึษา เขตทุง่คร ุกรงุเทพมหานคร (กฤษณะ คาํสุวรรณ.  2550:  115 – 117) พบวา่ การดาํเนินการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ยงัพบปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ ซึง่ขาดความชดัเจนและไมส่อดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิ ซึง่แยกเป็น 2 ประเดน็ ดงัน้ี  
   1. บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใน 4 ดา้น คอื 
ดา้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตั ิดา้นการนิเทศและตดิตาม ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุน 
ดา้นการประเมนิและรายงาน จากผลการวจิยัพบวา่ ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ทัง้โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิาณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครผููส้อน
มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการประเมนิ
และรายงาน ดา้นการนิเทศและตดิตาม ดา้นสง่เสรมิสนบัสนุน และดา้นการกาํหนดนโยบายและแนว
ทางการปฏบิตั ิมคีา่เฉลีย่อยูใ่นอนัดบัสดุทา้ย ทัง้น้ีเพราะวา่ การประเมนิและรายงานเป็นการตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน และการปฏบิตังิาน ผลจากการประเมนิจะนําไปใชใ้นการปรบัปรงุ
การบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ จากผลการวจิยั แสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รหิารเหน็ความสาํคญัของการประเมนิ
และรายงานและมกีารดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการนิเทศและตดิตามนัน้ ยงัขาดความเป็นระบบ
และขาดการดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ ในดา้นสง่เสรมิสนบัสนุนพบวา่การใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุนของ
ผูบ้รหิารตามบทบาทยงัมน้ีอย อกีทัง้ยงัไมม่กีารกําหนดนโยบายดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนทีไ่มช่ดัเจน 
และดา้นการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตั ิพบวา่ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นอนัดบัสดุทา้ย ทีเ่ป็นเชน่น้ี
เพราะ ครไูมไ่ดร้บัโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตั ิเป็นเหตุใหค้รผููส้อน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนขาดความชดัเจนในแนวทางการปฏบิตัทิาํใหก้ารปฏบิตัไิมเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
และในการกาํหนดผูร้บัผดิชอบในสายงาน ทัง้น้ีจงึสง่ผลใหค้วามคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอบทบาทของ
ผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ความเขา้ใจในการกาํกบัตดิตามผล ขาดขอ้มลูเกีย่วกบัการจดั
กจิกรรมดา้นต่างๆ ซึง่สง่ผลต่อการใหค้าํปรกึษาการจดับุคลากรและการตดัสนิใจในการแกป้ญัหานกัเรยีน 
ในอนาคตรวมทัง้ขาดการกาํกบัตดิตามจากผูบ้รหิารดา้นการตดิตามผลการปฏบิตังิานการจดักจิกรรม 



 
 

51 

   2. บทบาทของหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามความคดิเหน็ของครผููส้อนกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใน 6 ดา้น พบวา่ ทัง้โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาตามบทบาทของหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พบวา่ หวัหน้ากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนตอ้งมกีารปรบับทบาทในการปฏบิตัเิพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานรว่มกบัครผููส้อน ดา้นจดั
ประชุมครทูีป่รกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การดาํเนินการดา้นการนิเทศ ตดิตามและประสานงานใน
การดาํเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทัง้น้ีเพราะยงัขาดการประชาสมัพนัธแ์ละการประสานงานทีม่ี
ประสทิธภิาพ เน่ืองมาจากไมม่กีารกําหนดไวใ้นแผนงาน สาํหรบัในดา้นสาํรวจขอ้มลูความพรอ้มความตอ้งการ
และสภาพปญัหาในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่การดาํเนินการในดา้นการเตรยีมความพรอ้มของ
หวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนยงัขาดการสาํรวจขอ้มลูความพรอ้มดา้นต่างๆ ซึง่เป็นขอ้มลูทีส่าํคญัทีจ่ะ
ใชใ้นการวางแผนการดาํเนินงานและแกไ้ขปญัหาในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทัง้น้ีเน่ืองจากหวัหน้า
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมภีาระงานมาก และมขีอ้จาํกดัดา้นเวลาทีไ่มส่ามารถดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ไดเ้ตม็ทีจ่งึเป็นเหตุใหใ้นการดาํเนินงานของผูป้ฏบิตังิานไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากผูป้ฏบิตัิ
มคีวามเขา้ใจและการรบัรูข้อ้มลูทีไ่มเ่พยีงพอและไมต่รงกนั อยา่งไรกต็าม หวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
จะตอ้งมบีทบาทในการจดัการประชุม เพื่อวางรปูแบบของกจิกรรมแต่ละกจิกรรมใหช้ดัเจนเพื่อรว่มกนั
กาํหนดแนวทางในการจดักจิกรรมก่อนเริม่ดาํเนินงาน จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ในการปฏบิตัหิน้าที่
ตามบทบาทของหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนยงัขาดประสทิธภิาพ เมือ่เป็นเชน่น้ีจงึสง่ผลใหค้รผููส้อน
มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการประเมนิและ
รายงาน พบวา่ ผูบ้รหิารมกีารสง่เสรมิอยูใ่นระดบัมากแต่ขาดการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพกส็ง่ผล
ใหเ้กดิปญัหาต่อการสง่เสรมิการดาํเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเชน่เดยีวกนั  
  การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารและผูจ้ดักจิกรรม ซึง่
ตอ้งมกีารประชุม วางแผนแนวทางการจดักจิกรรมใหส้ามารถดาํเนินการจดักจิกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไว ้เชน่ การทีค่รผููส้อนไมไ่ดร้บัโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตั ิ
เป็นเหตุใหค้รผููส้อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนขาดความชดัเจนในแนวทางการปฏบิตัทิาํใหก้ารปฏบิตัไิมเ่ป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนั 
 จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ บทบาทของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
คอื การกระทาํหรอืการปฏบิตัติามหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนใหเ้ป็นไป ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 1) การกาํหนด
นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน และ 4) การประเมนิ
และรายงาน  
 จากการศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน พบวา่ มอีงคป์ระกอบสาํคญัทีท่าํใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนสามารถบรหิารจดัการโรงเรยีนใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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 5.1 การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั 
  นโยบายทีด่ ี เป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึง ทีจ่ะทาํใหก้ารกาํกบัดแูลการบรหิารงานของ
หน่วยงาน ดาํเนินไปบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาลอยา่งเป็นรปูธรรม หน้าทีข่องผูบ้รหิารทุกระดบัทีต่อ้ง
วางแผน เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการ ปฏบิตังิาน และเป็นแนวทางเพื่อมุง่สูผ่ลสาํเรจ็ทีค่าดหวงัในอนาคต 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา จงึควรสง่เสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถงึความจาํเป็น
ในการจดัทาํนโยบายการกํากบัดแูลองคก์ารทีด่ ีอนัจะนําไปสูค่วามน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน (นโยบาย
การกาํกบัดแูลทีด่.ี  2556: ออนไลน์) ไดม้นีกัวชิาการใหค้วามหมายเกีย่วกบันโยบายไว ้ดงัน้ี 
  นโยบาย หมายถงึ วธิกีารดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายของการพฒันา
เศรษฐกจิ นโยบายเป็นหลกัการทีถู่กกาํหนดขึน้เพื่อประโยชน์ในการใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิเพือ่
แกไ้ขปญัหา การวางนโยบายจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ อยา่งมาก ทัง้น้ี เพือ่
หลกีเลีย่งความขดัแยง้ความซํ้าซอ้นจากแต่ละฝา่ยซึง่อาจจะมขีึน้ได ้(นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ.  2556: 
ออนไลน์) ในทาํนองเดยีวกนั กรนีวดู (Greenwood.  1965) ไฮแมนน์ และสก๊อตต ์(Haimann; & Scott.  
1974) แอนเดอรส์นั (Anderson.  1975) เทอรร์ ี(Terry.  1977) และ ไดย ์(Dye.  1981) ใหค้วามหมาย
เกีย่วกบันโยบาย สรุปไดว้า่ นโยบายคอื หลกัหรอืวธิกีารปฏบิตั ิซึง่ถอืเป็นแนวทางดาํเนินการ ทีผู่บ้รหิาร
ใชใ้นการตดัสนิใจ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปโดยถูกตอ้ง และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้นอกจากน้ี 
เจมสนั (Jamson.  1994) ใหค้วามหมายเพิม่เตมิวา่ นโยบายเป็นยทุธศาสตรท์ีเ่ลอืกสรร แลว้นําไปสู่
การแกป้ญัหา นโยบายจงึเปรยีบเสมอืนแนวทางการแกป้ญัหา การกาํหนดนโยบายจงึเป็นความพยายาม
ขององคก์าร เพือ่นําไปสูก่ระบวนการแกป้ญัหาและตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลในองคก์าร 
ในขณะที ่International Livestock Research Institute (ILRI) (1995: 3) กาํหนดนิยามของนโยบายไว้
วา่ 1) เป็นแนวหรอืวธิกีารเพือ่การปฏบิตัทิีร่ฐับาล หรอืสถาบนั หรอืกลุ่ม หรอืบุคคล เลอืกจากทางเลอืก
หลายๆ ทาง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตั ิและโดยปกตจิะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ การตดัสนิใจในปจัจุบนั
และในอนาคต 2) การตดัสนิใจหรอืชุดของการตดัสนิใจนัน้ จะออกแบบเพือ่ใหแ้นวทางการปฏบิตันิัน้
บรรลุผลสาํเรจ็ 3) การตดัสนิใจหรอืชุดของการตดัสนิใจดงักล่าวจะเกีย่วพนักบัแผนงานเพื่อนําไปสูก่ารปฏบิตัิ
ดว้ย 4) แผนงานทีไ่ดร้บัการวางแผนนัน้จะประกอบดว้ยวตัถุประสงคท์ีพ่งึปรารถนา (Desired Objectives) 
และวถิทีาง (Means) เพื่อการบรรลุผล ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่วโิรจน์ สารรตันะ และ ประยุทธ ชสูอน  
(2548: 12 – 13) ไดก้ล่าววา่ นโยบาย หมายถงึ ขอ้ความทีบ่อกใหท้ราบถงึทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ขององคก์ารหรอืของสงัคม ทศิทางดงักล่าวอาจจะอธบิายถงึเรือ่งอะไร เพือ่อะไร อยา่งไร และเพยีงใด 
ของความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ได ้นอกจากน้ียงัไดจ้าํแนกความหมายของนโยบายออกเป็น 3 กลุ่ม
ความหมาย โดยกลุ่มแรก นโยบาย หมายถงึ ขอ้ความทีบ่อกใหท้ราบถงึกจิกรรมหรอืการกระทาํ (Activity  
or Action) อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืหลายอยา่ง ซึง่ในทีส่ดุจะแปรรปูออกมาเป็นแผนงาน โครงการทีก่าํหนดขึน้ 
ขอ้ความเชงินโยบายในความหมายน้ี จะบอกถงึเป้าหมายปลายทางของกจิกรรม แนวทางปฏบิตั ิและ
คุณประโยชน์ของกจิกรรมหรอืการกระทาํทีก่าํหนดนัน้ กลุ่มความหมายทีส่อง นโยบาย หมายถงึขอ้ความ
ทีบ่อกใหท้ราบถงึแนวทางหรอืวธิกีาร (Strategy or Means) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่ง เพื่อ
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เป็นเครือ่งชีนํ้าและกาํหนดแนวทางปฏบิตัจิากปจัจุบนัสูอ่นาคต สว่นกลุ่มความหมายทีส่าม นโยบายนัน้
หมายถงึ ขอ้ความทีบ่อกใหท้ราบถงึคุณคา่และการตดัสนิใจ (Value and Decision) ซึง่นโยบายประเภทน้ี
จะบ่งบอกทางเลอืกทีม่หีลายทางวา่ ทางเลอืกใดดทีีส่ดุ หรอืเหมาะสมทีส่ดุ 
  อยา่งไรกด็ ีวโิรจน์ สารรตันะ (2554: 18 – 19) และ นภดล พลูสวสัดิ ์(2551: 32 – 33) 
กไ็ดส้รปุไวส้อดคลอ้งกนัวา่เป็นขอ้ความหรอืความเขา้ใจรว่มกนัอยา่งกวา้งๆ ทีม่คีวามยดืหยุน่สงูใชเ้ป็น
แนวทางในการตดัสนิใจเพื่อการปฏบิตัภิารกจิต่างๆ ของผูบ้รหิารและของหน่วยงาน ขอ้ความทีใ่ชเ้ป็น
นโยบายมกัเป็นคาํทีม่คีวามยดืหยุน่ได ้ เพราะนโยบายมไิดเ้ป็นแนววางทีช่ีเ้ฉพาะวา่จะตอ้งปฏบิตัเิชน่นัน้
เชน่น้ี นโยบายเป็นแต่เพยีงแนวทางกวา้งๆ ทีช่ว่ยในการตดัสนิใจเพื่อกระทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดเทา่นัน้ หรอื
เป็นสิง่ทีค่วรเลอืกหรอืไมค่วรเลอืกกระทาํ  
  นโยบายเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญั เพราะนโยบายเป็นเครือ่งบ่งชีท้ศิทางการบรหิาร และเป็น
ขอ้มลูทีผู่บ้รหิารพจิารณาใชเ้พือ่การตดัสนิใจและสัง่การ การบรหิารงานโดยปราศจากนโยบาย ยอ่มเป็น
สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เพราะนโยบายเกดิจากวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการบรหิารกเ็กดิจากวตัถุประสงค์
เชน่เดยีวกนั และเป้าหมายจะสามารถเป็นไปได ้กด็ว้ยนโยบายทีก่าํหนดขึน้ ฉะนัน้เมือ่ไมม่นีโยบาย 
ยอ่มจะไมม่ทีัง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการบรหิารงาน นอกจากน้ีนโยบายยงัจดัไดว้า่เป็นสว่นหน่ึง
ของวธิกีารจดัการ ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงในสีข่องปจัจยัทางการบรหิาร การบรหิารจะไมเ่กดิขึน้หรอืไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็หากขาดปจัจยัใดปจัจยัหน่ึง ดงันัน้นโยบายจงึมคีวามสาํคญัต่อการบรหิารในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
(คนึง สายแกว้.  2549: 40; อา้งองิจาก Laswell; & Kaplan.  1970) 
   1. นโยบายจะชว่ยใหผู้บ้รหิารทราบวา่จะทาํอะไร ทาํอยา่งไร และใชป้จัจยัชนิดใดบา้ง 
นโยบายจะชว่ยใหผู้บ้รหิารปฏบิตังิานต่างๆ อยา่งมคีวามมัน่ใจ เพราะนโยบายเป็นทัง้แผนงาน เครือ่งชี้
ทศิทางและหลกัประกนัทีผู่บ้รหิารทุกระดบัชัน้จะตอ้งยดึถอื 
   2. นโยบายจะชว่ยใหบุ้คลากรทกุระดบัชัน้ในองคก์ารไดเ้ขา้ใจถงึภารกจิของหน่วยงาน
ทีต่นเองสงักดั รวมทัง้วธิกีารทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบผลสาํเรจ็ โดยไมซ่ํ้าซอ้นกบัภาระหน้าทีข่อง
หน่วยงานอื่น  ๆภายในองคก์ารเดยีวกนั และนโยบายยงัชว่ยใหก้ารประสานงานระหวา่งหน่วยงานเป็นไปได้
งา่ยขึน้ 
   3. นโยบายก่อใหเ้กดิเป้าหมายในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบั
การบรหิารงานทุกชนิด การบรหิารงานโดยมเีป้าหมายจะทาํใหป้ระหยดัทัง้การเงนิ เวลา บุคลากร รวมถงึ
พลงัความสามารถหรอืศกัยภาพของบุคลากรเหลา่นัน้ดว้ย นอกจากนัน้ยงัทาํใหก้ารทาํงานของบุคลากร
เป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และบรรลุถงึเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมปีระสทิธผิลดว้ยเชน่เดยีวกนั 
   4. นโยบายทีด่จีะชว่ยสนบัสนุน สง่เสรมิการใชอ้าํนาจของผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปโดย
ถูกตอ้งมเีหตุผลและมคีวามยตุธิรรม อนัจะนํามาซึง่ความเชื่อถอื ความจงรกัภกัด ีและความมน้ํีาใจใน
การปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
   5. นโยบายจะชว่ยใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นการบรหิาร เพราะนโยบายจะพฒันา 
ผูบ้รหิารงานหรอืผูใ้ชใ้หม้คีวามสามารถในการแปลความ และทาํใหน้โยบายเป็นสิง่ทีส่ามารถจะปฏบิตัิ
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ได ้นอกจากนัน้นโยบายจะพฒันาผูบ้รหิารใหรู้จ้กัคดิทาํนโยบายขึน้ แทนทีจ่ะคดิปฏบิตัติามนโยบาย
แต่เพยีงอยา่งเดยีว นอกจากความสาํคญัของนโยบายทีไ่ดก้ล่าวแลว้  
  แมสซ ีและ ดกัลาส (นภดล พลูสวสัดิ.์  2551: 45 – 47; อา้งองิจาก Massie; & Douglas.  
1981) และ วโิรจน์ สารรตันะ (2543: 35) ไดก้ล่าวถงึ ความสาํคญัของนโยบายกบัการบรหิารสอดคลอ้ง
และตรงกนัหลายประการ ดงัน้ี 
   1. นโยบายชว่ยใหป้ระหยดัเวลา กล่าวคอื นโยบายเป็นสิง่ทีค่ดิหรอืคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าก่อนแลว้ ดงันัน้ผูนํ้านโยบายไปปฏบิตัจิงึไมจ่าํเป็นจะตอ้งคดิขึน้ใหมท่ัง้หมด เป็นแต่เพยีงการเอา
ขอ้มลูทีม่อียูก่่อนแลว้เป็นปจัจยัเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ และปรบัปรงุแกไ้ขการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
   2. นโยบายก่อใหเ้กดิการประสานงาน กล่าวคอื ในองคก์ารหน่ึงๆ ยอ่มประกอบดว้ย
หน่วยงานยอ่ยหลายหน่วยงาน นโยบายเดยีวกนัจะชว่ยใหแ้ต่ละหน่วยงานยอ่ยสามารถคาดการณ์ ตดัสนิใจ
และปฏบิตังิานดว้ยความถูกตอ้งยิง่ขึน้ และโดยนโยบายเดยีวกนัยอ่มจะชว่ยใหห้น่วยงานเหล่านัน้ทาํงาน
ประสานกนัดว้ยด ี
   3. นโยบายชว่ยใหอ้งคก์ารเกดิความมัน่คง และสามารถลดความเครยีดของสมาชกิ
ภายในองคก์ารไดเ้พราะสมาชกิทุกคนเขา้ใจถงึทศิทางและเป้าหมายในการปฏบิตังิาน 
   4. นโยบายทีช่ดัเจนจะชว่ยสง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารแต่ละระดบัและแต่ละบุคคล
กลา้ทีจ่ะคดิตดัสนิใจ เพราะทุกคนทราบถงึพสิยัและขอบเขตของความรบัผดิชอบทีต่นเองสามารถตดัสนิใจ
ได ้
   5. นโยบายจะทาํหน้าทีเ่ป็นโครงรา่งทีจ่ะนําไปสูก่ารตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัตน้ 
และจะเป็นตวัทีช่ว่ยใหผู้บ้รหิารระดบัสงูสามารถมอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่หก้บัผูบ้รหิารระดบัตน้เหล่านัน้
ไดต้รงกบัความรูค้วามสามารถอยา่งแทจ้รงิ 
   6. นโยบายทีช่ดัเจนจะชว่ยใหก้ารตดัสนิใจเป็นไปโดยถูกตอ้ง ยตุธิรรม และเทีย่งตรง
มากยิง่ขึน้ นโยบายทีก่าํหนดขึน้มคีวามชดัเจนเป็นทีเ่ขา้ใจของบุคลากรทุกฝา่ยในองคก์าร และเป็นนโยบาย
ทีบุ่คคลทุกฝา่ยในองคก์ารคดิคน้  
  นโยบายคอืกรอบและเครื่องชีนํ้าแนวปฏบิตั ิ เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิรอืตดัสนิใจเพือ่ให้
การดาํเนินการต่างๆ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยปกตแิลว้
นโยบายจะถูกประกาศใชเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปอยา่ง มรีะบบและเป็น
ทางการ นโยบายมหีลายระดบัแต่ละระดบั จะมขีอบเขตครอบคลุมเป้าหมายผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิผูท้ีไ่ดร้บัผลจากการปฏบิตั ิและความชดัเจนของนโยบาย นอกจากนัน้ นโยบายใน
ระดบัต่างๆ ตอ้งมคีวามเกีย่วเน่ืองและสอดคลอ้งกนั 
  การบรหิารงานสถานศกึษาใดจะประสบผลสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บันโยบายทีด่ี
ของนโยบายของสถานศกึษานัน้ ดงัทีว่โิรจน์ สารรตันะ (2548: 21) กล่าวถงึนโยบายทีด่ ีวา่มลีกัษณะ
ดงัน้ี คอื 1) ตอ้งมเีป้าหมายทีส่ง่ผลประโยชน์แก่องคก์ารหรอืประชาชนโดยสว่นรวมมากทีส่ดุ 2) ครอบคลุม
ภารกจิทุกดา้นและมคีวามสอดคลอ้ง สนบัสนุนซึง่กนัและกนัไมข่ดัแยง้กนั 3) ควรไดม้าจากการกลัน่กรอง
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ถงึความสาํคญั หรอืความตอ้งการ 4) นโยบายทีด่คีวรประกอบดว้ยเป้าหมาย แนวทาง และกลวธิทีีด่ ี 
ดาํเนินการไดร้วดเรว็และเสยีคา่ใชจ้า่ยน้อยทีส่ดุ 5) ตอ้งมเีน้ือหาเป็นหลกัในการดาํเนินงานและมหีลกัประกนั
ในการประเมนิความสาํเรจ็ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  และ 6) นโยบายทีด่จีะเป็นขอ้ความทีช่ดัเจน 
ถ่ายทอดไปสูผู่ป้ฏบิตัไิดโ้ดยงา่ยและมคีวามเขา้ใจตรงกนั 
 จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ การกาํหนดนโยบาย และแนวทางปฏบิตั ิหมายถงึ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา รว่มกบัคณะกรรมการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน กาํหนดนโยบาย แนวทางการปฏบิตั ิ
จดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงนโยบาย สาํรวจความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน แต่งตัง้บุคลากร ดาํเนินการ
จดัทาํเอกสารและคูม่อื กาํหนดกฎเกณฑ ์รปูแบบในการปฏบิตั ิและจดัใหม้กีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
ครบ 8 กลุ่มสาระ 
 5.2 การนิเทศและติดตาม 
  งานบรหิารการศกึษา มเีป้าหมายสาํคญัอยูท่ีคุ่ณภาพของผูเ้รยีน ซึง่เป็นผลผลติของการจดั
การศกึษา ดงันัน้ในการบรหิารการศกึษาผูบ้รหิารจาํเป็นจะตอ้งทาํงานสองอยา่งคอื งานบรหิาร และ
งานนิเทศ ซึง่ในปจัจุบนัน้ีผูบ้รหิารมบีทบาทในการนิเทศมาก ผูบ้รหิาร เป็นบุคคลสาํคญัทีส่ดุต่อความสาํเรจ็
หรอืความลม้เหลวของ เพราะผูบ้รหิารจะเป็นตวัจกัรสาํคญัของโรงเรยีนในการวางแผนงาน ดาํเนินงาน 
ประสานงาน และเป็นผูนิ้เทศหน่วยงานซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามสามารถระดบัมอือาชพี จงึจะสามารถ
นําพาใหอ้งคก์ารอยูร่อดและมคีวามเจรญิกา้วหน้า ผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุสมยัน้ีกจ็ะตอ้งมฝีีมอืระดบั
อาชพีจงึจะสามารถบรหิารและจดัการศกึษา ใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
  การนิเทศและตดิตามเป็นสิง่จาํเป็นต่อการบรหิาร ผูบ้รหิารโรงเรยีนมอิาจละเลยได ้ เพราะ
เป็นหน้าทีโ่ดยตรง ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ ความเขา้ใจเทคนิคและวธิกีารนิเทศ
เป็นอยา่งด ีนอกจากน้ี ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งรูบ้ทบาทหน้าที ่และแนวทางการปฏบิตังิานตามภารกจิ
ของตน เพือ่ประสานการดาํเนินการนิเทศและตดิตามภายในโรงเรยีนใหเ้กดิประสทิธผิล (สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  2541: 59) มนีกัวชิาการ กล่าวถงึ การนิเทศและตดิตามไว ้
ดงัน้ี 
  การนิเทศและตดิตาม คอื ความพยายามทุกอยา่งของเจา้หน้าทีผู่จ้ดัการศกึษา ในการให ้
คาํแนะนําครหูรอืบุคคลอื่นทีท่าํงานเกีย่วกบัการศกึษา ใหรู้ว้ธิกีารเกีย่วกบัการปรบัปรงุการสอน ชว่ยให้
เกดิความเจรญิงอกงามทางวชิาชพีการศกึษา ชว่ยในการพฒันาครแูละนกัเรยีน (Good.  1973: 575)
สว่น จอหน์ (John.  2002: 1 – 3) กล่าววา่ การนิเทศและตดิตาม เป็นจุดรวมของประสบการณ์ ความตอ้งการ
และวตัถุประสงค ์การนิเทศเป็นเครือ่งชว่ยเหลอื และสนบัสนุน เชน่เดยีวกบั แฮรร์สิ (Harris. 1975: 19) 
ไดใ้หค้วามหมายวา่ การนิเทศ คอื สิง่ทีบุ่คคลในโรงเรยีนกระทาํต่อบุคคลหรอืสิง่หน่ึงสิง่ใด โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่การดาํเนินงานหรอืเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิานของโรงเรยีน มุง่ใหโ้รงเรยีนเกดิประสทิธผิลในดา้น
การสอนเป็นสาํคญั เชน่เดยีวกบั สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2538: 218 – 219) กล่าววา่ การนิเทศและ
ตดิตามมุง่ชว่ยเหลอืประสานงาน บรกิาร เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานภายในโรงเรยีนเป็นไปในรปูแบบเดยีวกนั
เพือ่เป็นแนวทางพฒันาดา้นการเรยีนการสอน พฒันาทัง้คุณภาพครแูละนกัเรยีนเพือ่สนองนโยบาย และ
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จุดประสงคท์างการศกึษา การนิเทศเป็นกจิกรรมทีผู่อ้ยูใ่นโรงเรยีนรว่มกนั จดัทาํเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพ
การสอนของคร ู (เยาวพา เดชะคุปต.์  2542: 131) ซึง่การนิเทศและตดิตามเป็นกระบวนการทาํงาน
รว่มกนัของผูบ้รหิารและบุคลากรในโรงเรยีน ในการพฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพเพือ่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนและเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาใหส้งูขึน้ (ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ.  2543: 176) 
กรมวชิาการ (2540: 38) ไดก้ล่าวถงึ การนิเทศและตดิตามผล เป็นสว่นหน่ึงของการกํากบังาน (Monitoring) 
และเป็นสว่นหน่ึงของการตรวจงาน (Check) ของระบบคุณภาพ การกาํกบังานเป็นการรวบรวมขอ้มลู
การปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการ เพือ่ปรบัแกไ้ขวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ใหผ้ลงานเป็นไปตามแผน การนิเทศ
และตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน จดัเป็นการประเมนิภายใน 
(Internal Control) 
  กรมวชิาการ (2546: 8) ไดก้ล่าวถงึ บทบาทของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ในการนิเทศและตดิตามวา่มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. นิเทศและตดิตามการจดัทาํแผน โครงการ ปฏทินิงานของหวัหน้ากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน และอนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบ 
   2. นิเทศตดิตามการดาํเนินงานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็น ไปตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานศกึษาและเป้าหมายของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ การนิเทศและตดิตาม หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ใหค้าํปรกึษา การพฒันาแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหค้าํแนะนําทกัษะความรูแ้ก่ผูส้อน และ
สนบัสนุนใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม ตลอดจนการนิเทศตดิตามผลการดาํเนินงาน การปฏบิตัิ
กจิกรรม สรปุรายงานผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 5.3 การส่งเสริมและสนับสนุน 
  การสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอน เป็นงานสาํคญัสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา เน่ืองจาก
การจดัการเรยีนการสอนเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทุกชนิดในสถานศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรบัปรงุ
คุณภาพการเรยีนการสอน ซึง่เป็นจุดมุง่หมายหลกัของการศกึษาและเป็นเครือ่งชีนํ้าความสาํเรจ็ และ
ความสามารถของผูบ้รหิาร  มนีกัวชิาการ นกัการศกึษา ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
  การสง่เสรมิและสนบัสนุน คอื การใหค้วามสาํคญัและการขยายขอบเขตในโครงการหรอื
กจิกรรมใหด้มีคีุณภาพอยา่งสมบรูณ์ขึน้ดว้ยปจัจยัต่างๆ เชน่ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานที ่
บุคลากร ความรู ้ โอกาสและกาลงัใจ เพือ่ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีม่ ีความเป็นไปได้
อยา่งเป็นรปูธรรม สามารถจะดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มัน่คง และยัง่ยนื การสง่เสรมิ คอื การกระทาํ
ต่างๆ เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิความสนใจ เหน็ความสาํคญัของเรือ่งทีป่ฏบิตั ิ(กรมวชิาการ.  2543: 72) 
  ปจัจยัสาํคญัในการเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนคอื ระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และการมสีว่นรว่ม ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมศีาสตรแ์ละศลิป์ในการบรหิารจดัการ ซึง่เป็นคุณลกัษณะ
ทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้จากการรายงานการประชมุระดบัชาต ิ
(Nation Conference of Professors of Educational Administration (บุรญัชยั จงกลนี. ม. ป. ป.: 14 – 15) 
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ไดม้กีารประมวลปรชัญา ของการบรหิารการศกึษา ไวว้า่  
   1. ผูบ้รหิารตอ้งใชค้วามฉลาด ไหวพรบิมาแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีส่าํคญัในการบรหิาร 
(Application of Intelligence to life Problems)  
   2. ผูบ้รหิารตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลจาํนวนมาก หรอืบุคคลหลาย  ๆคนเขา้มามสีว่นรว่ม 
ในการกระทาํ โดยไมท่าํงานตามลาํพงั (Necessity of Social Group Action)  
   3. ผูบ้รหิารตอ้งเคารพความเป็นคนของแต่ละคน และจะตอ้งใหค้วามยอมรบันบัถอื
ในความเหน็ ธรรมชาต ิและความสามารถของผูอ้ื่น (Respect of the Individual)  
   4. ผูบ้รหิารตอ้งยดึเป้าหมายหรอื จุดประสงคข์องการศกึษาเป็นหลกั การบรหิาร
การศกึษา จะไมม่คีวามหมายถา้ขาดเป้าหมายดงักล่าว นอกจากน้ีผูบ้รหิารจะตอ้งถอืวา่ เป้าหมายหรอื
จุดประสงคข์องการศกึษายอ่มเปลีย่นแปลงไปตามเหมาะสมกบัสภาพ ของสงัคม ในฐานะผูนํ้าผูบ้รหิาร 
จะตอ้งปรบัปรงุการศกึษา ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ (Function Social Organization)  
   5. ผูบ้รหิารจะตอ้งถอืวา่ตนเป็นเพยีงผูท้าํหน้าทีป่ระสานประโยชน์ ซึง่เขา้มาใหบ้รกิาร 
แก่บุคคลอื่นทกุ  ๆคน ในการทีจ่ะชว่ยใหเ้ขาดาํเนินงานต่าง  ๆในการใหก้ารศกึษาใหไ้ดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ
ทีส่ดุ (Administrator as Group Instrument)  
   6. ผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลทัง้หลายมาทาํความเขา้ใจกนัไดทุ้กเมือ่และ
รบัฟงัความคดิเหน็ ของบุคคล ทุกคนในวงการศกึษาและในชุมชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่ (Freedom of 
Communication 
   7. ผูบ้รหิารจะตอ้งถอืวา่ตนเองเป็นผูนํ้า มใิชเ่จา้นายผูท้รงอาํนาจ (Administrator 
as a Leader 
   8. ผูบ้รหิารตอ้งถอืวา่ ตนเอง คอื นกัการศกึษา ผูย้ดึมัน่ในปรชัญาของการศกึษา 
จงึตอ้งปฏบิตัแิละวางตนอยา่งนกัการศกึษา (Administrator as an Educator)  
   9. ผูบ้รหิารจะตอ้งเสยีสละทุกอยา่งเพือ่ใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนและเพือ่ใหส้งัคมด ี
ขึน้ทุกๆ ทาง (Dedication of Pubic Education to Community Betterment)  
   10. ผูบ้รหิารจะตอ้งประสานงานประสานน้ําใจ ระหวา่งชาวบา้นกบัสถานศกึษาใน
การดาํเนินงาน การศกึษา (School Community Integration in Education)  
   11. ผูบ้รหิารจะตอ้งประเมนิผลงานตนเองอยูเ่สมอ การประเมนิจะตอ้งทาํทัง้สองอยา่ง 
คอื ประเมนิวธิกีาร หรอืกระบวนการทาํงานพรอ้มๆ กนัไปกบัการประเมนิการปฏบิตังิาน เพราะการทาํงาน 
จะมุง่เอาแต่ผลอยา่งเดยีวไมไ่ด ้วธิกีารกจ็าํเป็น (Two Fold Evaluation of Administration Means and 
Ends)  
   12. ผูบ้รหิารจะตอ้งเคารพในวชิาชพีของการบรหิาร และมคีวามรบัผดิชอบต่อวชิาชพี 
จะไมท่าํความเสือ่มเสยี ใหผู้ค้นเหยยีดหยามวชิาชพีของนกับรหิาร (Professional Integrity and Responsibility)  
   13. ผูบ้รหิารจะตอ้งขวนขวายหาความรูใ้สต่นอยูเ่สมอ และแสวงหาความชาํนาญ 
ทุกวธิทีาง เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของตนเองทนัสมยั (Necessity for Professional Growth)  
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  กรมวชิาการ (2546: 8) ไดก้ล่าวถงึ บทบาทของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ในดา้นการประสานงานสง่เสรมิสนบัสนุน ดงัน้ี 
   1.  ใหม้กีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
   2. สง่เสรมิการจดักจิกรรมทีเ่น้นวฒันธรรมหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
   3. สนบัสนุนทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   4.  ใหค้าํปรกึษาแก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   5.  การประสานงานแก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามสาํคญัทาํใหเ้กดิการพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ ทีจ่ะตอ้งบรหิาร
แบบมสีว่นรว่ม มลีกัษณะของผูนํ้าแบบประชาธปิไตย จะใหค้วามสาํคญั ใหเ้กยีรตแิละเคารพ ในศกัดิศ์รี
ของผูร้ว่มงาน ยอมรบัและเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มงานแสดงความคดิเหน็รว่มแกป้ญัหาและรว่มตดัสนิใจ เป็น
ผูม้วีสิยัทศัน์ มคีวามเชื่อมัน่ เหน็คุณคา่ของตนเองและผูร้ว่มงาน ซื่อสตัย ์จรงิใจ สง่เสรมิและสนบัสนุน 
มคีวามสามารถกระตุน้ และจงูใจใหเ้กดิความรกัและความผกูพนัในโรงเรยีน (วเิชยีร วงศค์าํจนัทร.์  2556:  
ออนไลน์) 
 จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ การสง่เสรมิและสนบัสนุน หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เขา้รว่มกจิกรรมระดบัชาต ิใหค้รู
ไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จดัใหม้กีารทาํขอ้มลูสารสนเทศเพือ่พฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรวมทัง้งบประมาณ
และสือ่ต่างๆ  
 5.4 การประเมินและรายงาน 
  ผูบ้รหิารเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะทาํใหก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ในการศกึษาประสบความสาํเรจ็ สง่ผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนไทยทีส่มบูรณ์  
  การประเมนิและการรายงานนบัเป็นเครือ่งมอื หรอืองคป์ระกอบหน่ึงในกระบวนการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยท์ีอ่งคป์ระกอบต่างๆ มคีวามเชื่อมโยงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทัง้ยงัมคีวามสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกบัแผนงานขององคก์ร ซึง่การประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้มสีว่นสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ศริพิร เพช็รมณ.ี  2555: 1) ไดม้นีกัวชิาการ นกัการศกึษา 
ใหค้วามหมายและแนวคดิของการประเมนิและรายงาน ไวด้งัน้ี 
  การประเมนิ (Evaluation) คอื การตดัสนิทีเ่ป็นระบบครอบคลุมจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไวโ้ดย
การประเมนิดวูา่กจิกรรมทีท่าํเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด บางครัง้ตอ้งใชป้รมิาณจากการวดั 
มาพจิารณาตดัสนิดว้ยคุณธรรม การประเมนิผลจงึเป็นเรือ่งของการใชเ้หตุผลเป็นฐานในการพจิารณา
ดว้ยวา่ อะไรเหมาะ อะไรด ีอะไรควร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 12; อา้งองิจาก 
Gronlun.  1981) สอดคลอ้งกบั ภทัรา นิคมานนท ์(2543: 13) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิวา่ เป็น
การนําขอ้มลูทัง้หลายทีไ่ดจ้ากการวดัมาใชใ้นการตดัสนิใจ โดยการหาขอ้มลูสรปุ ตดัสนิ ประเมนิคา่ หรอื
ตรีาคาโดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูอื่นๆ โดยใชเ้กณฑ ์หรอืกลุ่ม หรอืดุลยพนิิจ 
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  คณะอนุกรรมการปฏริปูการเรยีนรู ้ (2543: 26 – 27) ไดใ้หแ้นวคดิประเมนิตอ้งประเมนิ
ใหค้รอบคลุมทัง้ในสว่นของกระบวนการและผลงานโดยม ีขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมนิ 
   2. พจิารณาขอบเขตเกณฑ ์วธิกีารและสิง่ทีจ่ะประเมนิ 
   3. พจิารณากาํหนดองคป์ระกอบ และผูป้ระเมนิวา่มใีครบา้งทีจ่ะเป็นผูป้ระเมนิ เชน่ 
นกัเรยีนประเมนิตนเอง เพือ่นนกัเรยีน ครปูระจาํชัน้ ผูป้กครอง ชุมชน หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 
   4. เลอืกเทคนิคและเครือ่งมอืการประเมนิหลากหลายเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละ 
เกณฑใ์นการประเมนิ เชน่ การทดสอบ การสมัภาษณ์ การบนัทกึพฤตกิรรม ฯลฯ 
   5. กาํหนดเวลาและสถานทีท่ีจ่ะประเมนิ เชน่ประเมนิระหวา่งนกัเรยีนทาํกจิกรรรม
ระหวา่งทาํงานกลุ่ม/โครงงาน เหตุการณ์/งานพเิศษ ฯลฯ 
   6. วเิคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูการประเมนิ เชน่ รายการกระบวนการ แฟ้มสะสม
ผลงานการบนัทกึขอ้มลู 
   7. สรปุผลการประเมนิ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งการเรยีนรู ้และพฒันา
ผูเ้รยีน 
  สรุสัวด ีราชกุลชยั (2543: 328) กล่าววา่ การประเมนิและรายงาน เป็นการตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของแผนงานและการประเมนิผลสิง่ทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัไิปแลว้ ซึง่การประเมนิและรายงาน 
มกีารวางระบบการประเมนิตนเองแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ สถานศกึษามกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ควบคุม กาํกบั นิเทศ และประเมนิการดาํเนินงานและรายงานต่อทีป่ระชุม (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาต ิ(2544: 151) 
  กรมวชิาการ (2546: 8) ไดก้ล่าวถงึ บทบาทของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ในดา้นการประเมนิและรายงานแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   1. รบัทราบผลการประเมนิผล พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนเพือ่เป็นประโยชน์ในการจดักจิกรรมในภาคเรยีนต่อไป 
   2. รายงานการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาทราบ 
เพือ่เป็นประโยชน์ในการจดักจิกรรมในภาคเรยีนต่อไป 
  การประเมนิ และรายงานเป็นกระบวนการสาํคญัทีม่สีว่นเสรมิสรา้งความสาํเรจ็ โดยมี
การประเมนิ เพือ่พฒันาและคน้หาศกัยภาพของบุคคล 
 จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ การประเมนิและรายงาน หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จดัใหม้กีารกําหนดเกณฑก์ารวดัผลและประเมนิผล โดยใหค้าํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน ตดิตาม
ผล ประเมนิบุคลากร จดัทาํรายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 
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6. วรรณกรรมตวัแปรอิสระ 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีรวมทัง้ผลงานวจิยั พบวา่มตีวัแปรทีส่าํคญั ซึง่สง่ผล
ต่อการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดงัน้ี 
 6.1 วฒิุการศึกษา 
  ผูท้ีม่คีวามคดิ มปีญัญา และมวีสิยัทศัน์ จะสามารถสรา้งประสทิธผิลใหเ้กดิกบัองคก์าร 
(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2539: 5) จากการวจิยัของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรร์ว่มกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิและ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิเรือ่งปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการศกึษาประชาบาล พบวา่ วุฒกิารศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษามผีลต่อคณุภาพ
การศกึษาในสถานศกึษา (สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร;์ สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แหง่ชาต;ิ และ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2527: 70 – 71) สว่น เพนดเ์ลย ์(Pendley.  
1985: 98) พบวา่ การศกึษาของครใูหญ่มผีลต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนใหบ้รรลุความสาํเรจ็เป็น
อยา่งมาก กมลวรรณ ชยัวานิชศริ ิ (2536: 135) ไดศ้กึษาเรือ่งปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารทีส่มัพนัธ์
กบัประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชน ผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชนจะแปรปรวน
ไปตามวุฒกิารศกึษาของครใูหญ่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยพบวา่ โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลตํ่า ครใูหญ่
จะมวีุฒกิารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี ในขณะทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลสงู ครใูหญ่จะมวีุฒิ
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีหรอืปรญิญาโท สอดคลอ้งกบัแนวคดิ บเีวอร ์(วไิลวรรณ วทิยาธรรมธชั.  
2543: 45; อา้งองิจาก Bever.  1987: 12) ไดก้ล่าววา่ บดิามารดาทีม่กีารศกึษาในระดบัสงูทีม่กัคาดหวงั
สง่เสรมิใหล้กูมกีารศกึษาในระดบัทีส่งูดว้ย เพราะถอืวา่การศกึษาเป็นวถิทีางสาํคญัในการกา้วสูค่วามสาํเรจ็
ในหน้าทีก่ารงาน และเกยีรตยิศชื่อเสยีงของลกูและครอบครวัในอนาคต ถา้ระดบัการศกึษาของบดิา
มารดาตํ่า กจ็ะขาดความรอบรู ้ หรอืมองไมเ่หน็ความสาํคญัทางการศกึษา ทาํใหค้วามคาดหวงัทาง
การศกึษาตํ่าลงไปดว้ย หรอืไมค่าดหวงัทางการศกึษา แต่จะคาดหวงัดา้นการทาํงานบา้นแบ่งเบาภาระ 
และหารายได ้ หรอืประกอบอาชพีมากกวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวารณุี อศัวโภคนิ (2531: บทคดัยอ่) 
ศุภร วฒันพฤกษา (2538: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาพบวา่ ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนแตกต่างกนั มไิดม้คีวามคดิเหน็เหมอืนกนัหมดทุกคน แต่ไมอ่าจยนืยนั
ไดเ้สมอไปวา่ ผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาสงูจะมคีวามคดิทีด่กีวา่กนัได ้
 จะเหน็วา่ ระดบัการศกึษา แสดงใหเ้หน็ถงึ การเป็นผูม้คีวามรู ้ความคดิ สตปิญัญา ทศันคติ
และวสิยัทศัน์ ทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคลผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะคาํนึงถงึประสทิธภิาพและความสาํเรจ็
ของการดาํเนินชวีติและการปฏบิตังิาน 
 6.2 กิจกรรมท่ีรบัผิดชอบ 
  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืกจิกรรมทีร่บัผดิชอบ หมายถงึ ภาระหรอืพนัธะผกูพนั ใน
การจะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานของผูร้ว่มงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร เน่ืองจากบุคคลตอ้งอยู่
รว่มกนัทาํงานในองคก์ารจาํเป็นตอ้งปรบัลกัษณะนิสยั เจตคตขิองบุคคลเพือ่ชว่ยเป็นเครือ่งผลกัดนัให้
ปฏบิตังิานตามระเบยีบรูจ้กัเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น ปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบและมคีวามซื่อสตัย์
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สจุรติ คนทีม่คีวามรบัผดิชอบ จะทาํใหก้ารปฏบิตังิานไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว ้และชว่ยใหก้ารทาํงานรว่มกนั
เป็นไปดว้ยความราบรืน่ ความรบัผดิชอบจงึเป็นภาระผกูพนัทีผู่นํ้าตอ้งสรา้งขึน้เพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถ
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งด ี(นิภาพรรณ สุวรรณนาถ.  2541: 163 – 164) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
เป็นกจิทีบุ่คคลตอ้งกระทาํใหส้าํเรจ็ตามคาํสัง่ ตามกฎหมาย ตามหลกัศลีธรรมคุณธรรม หรอืดว้ยสาํนึกใน
ความถกูตอ้งเหมาะสม ดงันัน้เมือ่กล่าวถงึ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคร ูจงึหมายถงึกจิทีผู่เ้ป็นครู
จาํเป็นตอ้งกระทาํใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ์ซึง่การกระทาํของครอูาจจะเป็นไปโดยอาศยัหลกัคุณธรรม จรยิธรรม  
กฎหมาย หรอืดว้ยสาํนึกในความถูกตอ้งเหมาะสมได ้
 6.3 ประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
  ประสบการณ์ (Experience) หมายถงึ ความจดัเจนทีเ่กดิจากการกระทาํหรอืไดพ้บเหน็
มา การทาํงานใหไ้ด ้เกดิจากการเรยีนรู ้แต่การทาํงานใหด้ ีเกดิจากประสบการณ์ ซึง่เป็นประโยชน์ใน
การพฒันางานในครัง้ถดัไป (เปรมมกิา ออ่นธานี.  2556: ออนไลน์) และประสบการณ์ คอื ความรูท้ีเ่กดิจาก
การทีเ่ราไดก้ระทาํหรอืไดพ้บเหน็บางสิง่บางอยา่งมาในชวีติ (สาํนกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน.  
2556: ออนไลน์) โดยประสบการณ์การทาํงาน เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหก้ารบรหิารประสบความสาํเรจ็
หรอืบรรลุตามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานสงูยอ่มมคีวามสามารถ
ในการทาํงานมากกวา่ (เมตต ์เมตตก์ารณ์ุจติ.  2547: 173 – 174) เชน่เดยีวกบั ธงชยั สนัตวิงษ์; และ 
ชยัยศ สนัตวิงษ์ (2533: 54) กล่าววา่ ประสบการณ์การทาํงานเป็นตวัแปรสาํคญั ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้ง
กบัพฤตกิรรม การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน เพราะเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมของ
บุคคลในโรงเรยีน นอกจากน้ี กนัยา สวุรรณแสง (2536: 81 – 82) ไดเ้สนอความคดิเหน็วา่ ประสบการณ์
ยอ่มก่อใหเ้กดิความรู ้ ความชาํนาญ ทกัษะ ทศันคต ิ ทุกคนไดร้บัประสบการณ์ไมเ่ทา่เทยีมกนั ผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์มากกวา่จะเรยีนรูแ้ละปฎบิตังิานไดผ้ลสาํเรจ็ไดด้กีวา่ผูม้ปีระสบการณ์น้อย สชุาต ิเครอืแกว้ 
(2546: 115 – 117) ทีศ่กึษาวจิยัพบวา่ ผูท้ีม่ปีระสบการณ์แตกต่างกนั มสีมรรถภาพในการนํา แตกต่างกนั 
นอกจากน้ี วารทิ บุญสรา้งสม (2548: บทคดัยอ่) กล่าววา่ ระยะเวลาทาํงานของพนกังานทีต่่างกนั มี
ระดบัการรบัรูใ้นการบรหิารคุณภาพโดยรวมทัว่ทัง้องคก์รต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคลอ้งกบั ยวุด ียางสวย (2550: 88 – 89) ทีก่ล่าววา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานต่างกนั มสีมรรถนะ
ในดา้นการบรหิารจดัการหอ้งเรยีนแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 
  การฝึกอบรมถอืเป็นการเพิม่พนูประสบการณ์อยา่งหน่ึง การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
สาํคญัในการพฒันาบุคลากร สามารถกระจายความรูไ้ดก้วา้งและรวดเรว็ (Frederich, H. Harbinson; 
& Charies.  1964: 1) อรพรรณ พรสมีา (2537: 3) กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นการพฒันาบุคคลอยา่ง
เป็นระบบ เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ มคีวามชาํนาญและมทีศันคตทิีถู่กตอ้งใน
เรือ่งหน่ึงถงึขัน้นําไปปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัชชูยั สมทิธไิกร (2542: 7) ที่
กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีถู่กจดัขึน้อยา่งเป็นระบบ โดยมจุีดมุง่หมายเพื่อพฒันา
ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ สง่ผลใหบุ้คลากรมเีจตคตทิีด่ต่ีอองคก์าร และปฎบิตังิานดขีึน้กวา่เดมิ 
การฝึกอบรมชว่ยใหร้ะบบวธิปีฏบิตังิานมสีมรรถภาพสงูขึน้ ชว่ยกระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันาตนเอง 
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เพือ่ความกา้วหน้า (สมาน แกค้าํไสย.์  2545: 76; อา้งองิจาก สมพงศ ์เกษมสนิ.  2518: 285) 
 จากการศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎดีา้นประสบการณ์การทาํงาน จะเหน็วา่ ประสบการณ์
ก่อใหเ้กดิความสามารถ และสง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิานของสมาชกิในองคก์าร นอกจากน้ี
ประสบการณ์ยงัทาํใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมและทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบั วุฒกิารศกึษา กจิกรรมทีร่บัผดิชอบ ประสบการณ์
ในการฝึกอบรม เป็นตวัแปรสาํคญัทีส่ง่ผลต่อการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
สนใจศกึษาเกีย่วกบัตวัแปรดงักล่าววา่ สง่ผลต่อการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนใน
สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 4 ดา้น คอื 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและ
ตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน และ 4) การประเมนิและรายงาน อยูใ่นระดบัมากน้อยเพยีงไร 
และแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 7.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
  จกัรนิทร ์โอวาทมหาศลิป์ (2549: 85 – 86) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดั 
กจิกรรมยวุกาชาดของครผููส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพ 
มหานคร เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ ความคดิเหน็ของครผููส้อนกจิกรรมยวุกาชาดทีม่เีพศและอายตุ่างกนั
มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยครผููส้อนทีม่อีายมุากกวา่มคีวามคดิ 
เหน็อยูใ่นระดบัมากกวา่ และความคดิเหน็ของครตู่อการจดักจิกรรมยวุกาชาดตามคณุวุฒ ิพบวา่ ครทูีม่ ี
คุณวุฒต่ิางกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการจดักจิกรรมยวุกาชาด แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการจดักจิกรรมยวุกาชาดตามประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน พบวา่ คร ู
ทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิานแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 
  กฤษณะ คาํสวุรรณ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาบทบาทของผูบ้รหิารในการบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนโรงเรยีนบรูณะศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารใน 
4 ดา้น คอื ดา้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตั ิดา้นการนิเทศและตดิตาม ดา้นการสง่เสรมิ
สนบัสนุนดา้นการประเมนิและรายงาน ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง ระหวา่ง
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาและหวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนพบวา่ ครทูีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั 
มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั และบทบาท ในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมขีอ้เสนอวา่ ควรมกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิาร
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและผูป้ฏบิตัใิหช้ดัเจน และควรเปิดโอกาสใหค้รมูสีว่นรว่มในการกาํหนดนโยบาย
และแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ ควรกาํหนดใหม้กีารนิเทศ การตดิตาม และ
สรปุผลการดาํเนินกจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  คต ิปรชีา (2550: 91 – 99) ไดท้าํการศกึษาการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถาบนั
การอาชวีศกึษาจงัหวดัลาํปาง มวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิาร สภาพปญัหาและแนวทาง
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พฒันาการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถาบนัการอาชวีศกึษาจงัหวดัลาํปาง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการวจิยัประกอบดว้ยผูบ้รหิาร หวัหน้างานกจิกรรมนกัเรยีน หวัหน้างานแนะแนวและสวสัดกิารการศกึษา 
ครผููส้อนและนกัศกึษาของสถาบนัการอาชวีศกึษาจงัหวดัลาํปาง ผลการวจิยั พบวา่ สภาพการบรหิาร
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถาบนัการอาชวีศกึษา จงัหวดัลาํปาง โดยรวมทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นการวางแผน 
ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการนําองคก์รและดา้นการควบคุมองคก์ร มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เกอืบ
ทุกขอ้ทกุดา้น ในแต่ละดา้นมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก สภาพการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทัง้ 4 ดา้น 
กจิกรรมในแต่ละดา้นทีม่กีารปฏบิตัติํ่ากวา่กจิกรรมอื่น ซึง่สมควรไดร้บัการพฒันา คอื การสนบัสนุน
งบประมาณอยา่งเพยีงพอต่อการดาํเนินกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การจดัตัง้เครอืขา่ยความรว่มมอืจาก
ผูป้กครองนกัศกึษาในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การพฒันาระบบการสือ่สารประชาสมัพนัธง์านกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ และการรายงานผลการประเมนิใหบุ้คลากรทุกฝา่ย ผูป้กครอง ชุมชน
รบัทราบ 
  มณี ครไชยศร ี(2550:  51 – 60) การคน้ควา้แบบอสิระน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความคดิเหน็
ของครเูกีย่วกบัสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ชว่งชัน้ที ่1 และ 2 เพือ่กําหนดแนวทาง
ในการพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ในดา้นผูบ้รหิารพบวา่ใหก้ารสนบัสนุน 
ส่งเสรมิการจดักจิกรรมอยา่งเตม็ที ่ตลอดจนเครอืขา่ยผูป้กครองกเ็ปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการจดั
กจิกรรม สว่นกจิกรรมลกูเสอืยงัมผีูเ้รยีนสว่นน้อยทีย่งัตอ้งพฒันาทกัษะการปฏบิตัติามหลกัสตูรลกูเสอื 
สว่นกจิกรรมแนะแนวสามารถใหบ้รกิารไดต้ามแผนงาน นอกจากน้ี ผลจากการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ยงัมสีว่นสง่เสรมิดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน สาํหรบัแนวทางในการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน คอื แผนการจดักจิกรรม ควรมลีกัษณะการยดืหยุน่ได ้ ควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรพฒันาทกัษะ
การจดักจิกรรมลกูเสอื กจิกรรมชมรม เสรมิหลกัสตูร ควรพฒันาสถานทีแ่ละจดัหาอุปกรณ์ใหม้คีวามเหมาะสม
กบักจิกรรมและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีนเพิม่ขึน้ ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้กีารนําเสนอ
ผลงานกจิกรรมของผูเ้รยีนในโอกาสต่างๆ เพิม่ขึน้ดว้ย 
  ยพุนิ พุม่พบิลูย ์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพการมสีว่นรว่มของชุมชนในกจิกรรม
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนโรงเรยีนคลองตาจ่า สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม พบวา่ การมี
สว่นรว่มในการวางแผนกจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีน โดยการเขา้รว่มประชุม รบัฟงัคาํชีแ้จง ทาํความเขา้ใจ
กบักจิกรรมและประสานงานกบัครผููส้อนและโรงเรยีน การสนบัสนุนทรพัยากรโดยอาสาเป็นคร ูเป็นวทิยากร 
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ สถานที ่สถานทีป่ระกอบการ และแหล่งเรยีนรู ้การบรจิาคทรพัย ์และอาหารกลางวนั 
ทีใ่หน้กัเรยีนทีไ่ปศกึษาและการมสีว่นรว่มในการตดิตามผลการดาํเนินกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยการพดูคุย
ซกัถามนกัเรยีน แนะนําแกไ้ขปญัหา ใหค้ะแนนผลงานนกัเรยีน และใหข้อ้มลูแก่ครอูยา่งไมเ่ป็นทางการ 
สาํหรบัปญัหา ไดแ้ก่โรงเรยีนขาดการประสานงานกบัชุมชน มกีารประชาสมัพนัธน้์อย  
  ณฐัชยา ฐานีสร และคณะ (2551: บทคดัยอ่) จากผลการวจิยัเกีย่วกบัสภาพการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน พบวา่ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแต่ละประเภททัง้กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมในเครือ่งแบบ 
และกจิกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน จะมลีกัษณะการบรหิารจดัการ กระบวนการจดั
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กจิกรรม การวดัและประเมนิผล และปจัจยัทีส่ง่ผล มคีวามหลากหลายแตกต่างกนัออกไปตามบรบิท
ของสถานศกึษา และจากผลการศกึษา พบวา่ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนทีเ่ป็นผลจากการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถานศกึษา ทีอ่ยูใ่นระดบัด ีและมคีะแนนเฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นการมสีนุทรยีภาพ 
และลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ การดนตรแีละกฬีา รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์ และดา้นการมทีกัษะใน
การทาํงานและมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสจุรติ 
 7.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
  บารเ์นส (Barnes.  1990: 337) ไดศ้กึษาบทบาทของกจิกรรมนกัเรยีนในโปรแกรมของ 
โรงเรยีนรฐับาลระดบัมธัยมศกึษา พบวา่ บทบาทของกจิกรรมนกัเรยีนไมม่คีวามแตกต่างระหวา่งมมุมอง 
ปจัจุบนัของนกัธุรกจิ และคร ูในสว่นความคาดหวงั ทศันคตใินปจัจุบนั กพ็บวา่ไมแ่ตกต่างกนั สิง่ทีท่ ัง้ ครู
และผูบ้รหิารคาํนึงถงึคอื การพฒันากจิกรรมนกัเรยีน การประเมนิโปรแกรม การฝึกผูนํ้านกัเรยีน 
  บรนัเนทท ์(Burnett.  1996: 282) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธข์องความสาํเรจ็ของนกัเรยีน
ในการมสีว่นรว่มในกจิกรรมนกัเรยีนในสถานศกึษา พบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งการมสีว่นรว่ม และ
ไมม่สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมนกัเรยีนตามหลกัสตูร สง่ผลกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
นกัเรยีนทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมนกัเรยีน มแีนวโน้มจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีน
ทีไ่มไ่ดม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมนกัเรยีน 
  ไฮเดล และ เคยีธ (Haidle; & Keith.  1996: 142) ไดศ้กึษาเรือ่งปจัจยัทีเ่ป็นแรงจงูใจ
ในการสนบัสนุนใหผู้ป้กครองสง่นกัเรยีนเขา้เรยีนในโรงเรยีนเอกชนครสิเตยีน พบวา่ โรงเรยีนทีผู่ป้กครอง
สว่นใหญ่นิยมคอื โรงเรยีนทีม่กีารจดักจิกรรมนกัเรยีนไดอ้ยา่งดเียีย่มเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน และ
มคีรทูีค่อยดแูลเอาใจใสเ่ป็นอยา่งด ี
  ฮอรล์อเวย ์(Holloway.  2002: Online) ไดศ้กึษากจิกรรมนอกหลกัสตูร และการสรา้งแรงจงูใจ
ในการทาํงานของนกัเรยีน ผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูในทีด่งึดดูความสนใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
มาจากการไดม้สีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมนอกหลกัสตูร นอกจากน้ียงัพบวา่ นอกจากนกัเรยีน จะไดค้วามรู ้
และประสบการณ์จากการทาํกจิกรรมแลว้ ยงัไดร้บัรายได ้นอกจากน้ี ยงัเป็นบุคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในสงัคม 
กจิกรรมนอกหลกัสตูร จงึก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอโรงเรยีน ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่เป็น
การเสรมิสรา้งทกัษะทางสงัคม นอกจากน้ี ผลของการทีน่กัเรยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูร ยงัพบวา่ 
เดก็ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมชอบทีจ่ะมาอยูใ่นโรงเรยีนมากกวา่เดก็ทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม นอกจากน้ีการที ่
เดก็ทาํกจิกรรมเกีย่วกบัวชิาใดกจ็ะทาํใหม้ทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิานัน้ เชน่ เดก็ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนอกหลกัสตูร
เกีย่วกบัวทิยาศาสตรก์จ็ะมทีศันคตทิีด่ต่ีอวทิยาศาสตรด์ว้ย 
 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทาํใหท้ราบวา่ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ตระหนกัถงึความสาํคญัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนวา่สามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
ได ้จงึไดม้กีารทาํการศกึษา ระดบัการปฏบิตัใินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดแ้ก่ กจิกรรมแนะแนว 
กจิกรรมนกัเรยีน (ลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศกึษาวชิาทหาร กจิกรรมชุมนุม 
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ชมรม) และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  ของครผููส้อนในโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง
อา่งทอง ทาํการเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตักิารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของครผููส้อนทีแ่ตกต่างกนั  
ระดบัการปฏบิตัใินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของครผููส้อน ศกึษาจากองคป์ระกอบของการสอน 
ประกอบดว้ย การตัง้วตัถุประสงคก์ารสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัผลประเมนิผล 
และยงัไมม่ผีูใ้ดศกึษาเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถานศกึษาในสงักดัเทศบาลเมอืงอ่างทอง 
ผูท้าํการศกึษาจงึตอ้งการศกึษาปญัหาและความตอ้งการในเรือ่งน้ี เพื่อนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการดาํเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษาต่อไป 
 



บทท่ี 3  
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัเรื่อง การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัและนําเสนอตามลาํดบั ต่อไปน้ี 
  1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  3.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.  การรวบรวมขอ้มลูและการจดักระทาํขอ้มลู 
  5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 
  6.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ครผููส้อนของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง ปีการศกึษา 
2555 ภาคเรยีนที ่2 จาํนวน 193 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครผููส้อนของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 โดยการกาํหนดตามตารางเครจ์ซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  
1970: 608) จากนัน้ทาํการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แลว้ทาํการสุม่อยา่งงา่ย 
เพือ่หาโรงเรยีนทีใ่ชเ้ป็นกลุม่ตวัอยา่ง ปรากฏในตาราง 2 ดงัน้ี 
 
ตาราง 2 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 

โรงเรยีน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
     

โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัตน้สน   42  28  
โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัโลห่ส์ธุาวาส 38  25  
โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล 113  74  
     

รวม 193  127  
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น ม ี2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามเป็นคาํถามเกีย่วกบั กจิกรรม
ทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน และประสบการณ์ในการฝึกอบรมของครผููส้อน ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศ
และตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน  และ 4) การประเมนิและรายงาน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งเป็น  5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 
ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
   มากทีส่ดุ     ให ้    5      คะแนน 
   มาก            ให ้       4      คะแนน 
   ปานกลาง     ให ้       3      คะแนน 
   น้อย           ให ้         2      คะแนน 
   น้อยทีส่ดุ     ให ้         1      คะแนน 
 
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการสรา้งและการหาคุณภาพเครือ่งมอื ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศกึษาเอกสารตําราและผลงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้นํามาประมวลเป็นแนวคดิในการสรา้ง
คาํถาม 
 2. สรา้งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในดา้นภาษา 
เน้ือหา หลงัจากนัน้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาใหค้าํแนะนํา 
 4. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคา่ 
IOC (Item- Objective Congruence Index) ซึง่มคีา่ระหวา่ง 0.60 – 1.00 โดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ทา่น
คอื  
  4.1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สภุากจิ กรรมการบรหิารหลกัสตูร สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  4.2 อาจารย ์เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
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  4.3 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์ออ่นมัง่ อาจารยป์ระจาํ บณัฑติวทิยาลยั       
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  4.4 อาจารย ์ดร.รณดิา เชยชุม่ อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  4.5 พระอาจารยพ์ระมหา ดร.ปญัญา แล่นปิว อาจารยโ์รงเรยีนพระปรยิตัธิรรม วดัเทพลลีา 
กรงุเทพมหานคร 
 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครโูรงเรยีนจาํนวน 30 คน ในโรงเรยีนชุมชน 
เทศบาลวดัปาโมกข ์(นรสหีว์ทิยาคาร) สงักดัสาํนกังานเทศบาลตําบลปา่โมก ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง ใน
การวจิยัครัง้น้ีจาํนวน 30 คน 
 6. นําแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
และหาคา่ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach.  1970: 161) 
จากนัน้นําแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดว้ยการหาความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) 
ไดค้า่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .95 ไดค้า่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามรายดา้น ดงัน้ี การกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิเทา่กบั .85 การนิเทศและตดิตาม เทา่กบั .85 การสง่เสรมิและสนบัสนุน 
เทา่กบั .86 และการประเมนิและรายงาน เทา่กบั .90 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจดักระทาํข้อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ต่อไปน้ี 
 1. ขอหนงัสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้าํนวยการ
โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ขออนุญาตใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูในโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้จิยันําหนงัสอืขอความอนุเคราะหท์ีอ่อกโดยบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พรอ้มแบบสอบถามไปตดิต่อประสานงานกบัผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขออนุญาต
ใหค้รตูอบแบบสอบถาม 
 3. ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหค้รโูรงเรยีนที่
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละโรงเรยีน จาํนวน 127 ฉบบั ไดร้บักลบัคนืมา จาํนวน 121 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 95 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ
โดยมขี ัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามตอนที ่1 ดว้ยการหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 
 2. วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามตอนที ่2 โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาคา่ความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายดา้นและโดยรวม แลว้นําคา่เฉลีย่ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย 
คา่เฉลีย่ เป็นระดบัการปฏบิตัติามความคดิเหน็ของครผููส้อน (บุญชม ศรสีะอาด.  2541: 100) ดงัน้ี   
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  4.51 – 5.00   หมายถงึ   ระดบัปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
  3.51 – 4.50   หมายถงึ   ระดบัปฏบิตัมิาก 
  2.51 – 3.50   หมายถงึ   ระดบัปฏบิตัปิานกลาง 
  1.51 – 2.00   หมายถงึ   ระดบัปฏบิตัน้ิอย 
  1.00 – 1.50   หมายถงึ    ระดบัปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครือ่งมอื 
  1.1 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง
หรอื IOC (Item Objective Congruence Index) 
  1.2 การหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยวธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถติพิืน้ฐาน 
  2.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
  2.2 คา่เฉลีย่ (Mean) คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม วุฒกิารศกึษาของ
ครผููส้อน ประสบการณ์ในการฝึกอบรมของครผููส้อน โดยใชก้ารทดสอบคา่ท ี(t-test Independent)  
  3.2 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม กจิกรรมทีร่บัผดิชอบ
ของครผููส้อน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) และ
ในกรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทาํการทดสอบเป็นรายคู ่โดย 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  
 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนใน
สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง มดีงัต่อไปน้ี 
  1.  สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  2.  การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
  3.  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการแปลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลูตรงกนั ผูว้จิยัจงึได้
กาํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
     แทน  คา่เฉลีย่ (Mean) 
 S.D.  แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df  แทน ระดบัชัน้แบ่งความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน คา่ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คา่เฉลีย่ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 F  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F – distribution  
 t  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
 p  แทน คา่ความน่าจะเป็นของการมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 *   แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยคา่สถติพิืน้ฐานของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษาโดยการแจกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ 
 ตอนท่ี 2  วเิคราะหก์ารบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทองใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและตดิตาม 
3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน  และ 4) การประเมนิและรายงาน โดยการวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่และคา่
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 ตอนท่ี 3 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง จาํแนกตาม กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน 
 ตอนท่ี 4 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง จาํแนกตาม วุฒกิารศกึษาของครผููส้อน และประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลปรากฏ ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  จาํนวนและคา่รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา จาํนวน รอ้ยละ 
     

วุฒกิารศกึษาของครผููส้อน     
    ตํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาตร ี 91  75.2  
    สงูกวา่ปรญิญาตร ี 30  24.8  
     

รวม 121  100.0  
      
     

กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน     
    ครผููส้อนกจิกรรมดา้นแนะแนว 50  41.32  
    ครผููส้อนกจิกรรมดา้นกจิการนกัเรยีน 53  43.80  
    ครผููส้อนกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 18  14.88  
     

รวม 121  100.00  
      
     

ประสบการณ์ในการฝึกอบรม     
    เคยไดร้บัการฝึกอบรม  67  55.40  
    ไมเ่คยไดร้บัการฝึกอบรบ 54  44.60  
     

        รวม 121  100.00  
     

  
 จากตาราง 3 พบวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่ทีม่วีุฒกิารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาตร ี
จาํนวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบสว่นใหญ่รบัผดิชอบกจิกรรมนกัเรยีน จาํนวน 
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53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.80 ประสบการณ์ในการฝึกอบรม สว่นใหญ่เคยไดร้บัการฝึกอบรม จาํนวน 
67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 
 
 ตอนท่ี 2 วเิคราะหก์ารบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง
อา่งทอง ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและตดิตาม 3) การสง่เสรมิ
และสนบัสนุน และ 4) การประเมนิและรายงานโดยการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ดงัตาราง 4 – 11 
 
ตาราง 4 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีน 
     ในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง โดยรวมและรายดา้น 
 

ระดบัปฏบิตั ิ
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

  S.D. แปลผล 
    

1. การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ 3.80 .40 มาก 
2. การนิเทศและตดิตาม 3.96 .49 มาก 
3. การสง่เสรมิและสนบัสนุน 3.86 .52 มาก 
4. การประเมนิและรายงาน 4.06 .63 มาก 

    

รวม 3.92 .44 มาก 
    

 
 จากตาราง 4 แสดงใหเ้หน็วา่ การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.92 , S.D. = .44) เมือ่พจิารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ทุกขอ้มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี การประเมนิและรายงาน ( = 4.06, S.D. = .63) การนิเทศและตดิตาม( = 3.96, S.D. = .49)  
การสง่เสรมิและสนบัสนุน ( = 3.86, S.D. = .52) และการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ( = 3.80, 
S.D. = .40)  ตามลาํดบั 
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ตาราง 5 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนใน 
     สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ  โดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัปฏบิตั ิ
การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ

  S.D. แปลผล 
    

1. กาํหนดนโยบายการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และ
เป้าหมายของหลกัสตูร สถานศกึษา 

 
3.50 

 
.65 

 
ปานกลาง 

2. จดัใหม้กีารประชุมเพือ่ชีแ้จงนโยบายการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแก่บุคลากร
ฝา่ยต่างๆ 

 
3.71 

 
.71 

 
มาก 

3. กาํกบัดแูลการสาํรวจความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน 3.80 .71 มาก 
4. แต่งตัง้บุคลากร / มอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 3.72 .65 มาก 
5. ดาํเนินการจดัทาํเอกสาร/คูม่อืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประจาํปีโดยครมูี
สว่นรว่ม 

 
3.18 

 
.62 

 
ปานกลาง 

6. จดัใหค้รแูละนกัเรยีนวางแผนจดักจิกรรมตามความถนดัและสนใจ 4.20 .67 มาก 
7. ผูบ้รหิารแจง้เกณฑก์ารนิเทศและตดิตาม 3.83 .65 มาก 
8. จดัใหม้กีจิกรรมทีมุ่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมาย
การเรยีน 

 
3.56 

 
.68 

 
มาก 

9. จดัใหม้กีจิกรรมทีมุ่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูรู้จ้กัทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 3.78 .60 มาก 
10. มแีผนการจดักจิกรรมบรูณาการองคค์วามรูต้าม 8 กลุม่สาระ 4.00 .66 มาก 
11. การศกึษาขอ้มลูแหลง่วทิยาการการเรยีนรูใ้นชุมชนและทอ้งถิน่ 3.81 .62 มาก 
12. กาํหนดรปูแบบการจดักจิกรรมใหเ้ป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิว้ยตนเองอยา่งครบวงจร 3.84 .67 มาก 

    

รวม 3.80 .40 มาก 
    

 
 จากตาราง 5 การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง  
การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิโดยรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.80 , S.D. = .40) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เรยีงลาํดบัจาก
มากไปหาน้อยสามลาํดบั ดงัน้ี จดัใหค้รแูละนกัเรยีนวางแผนจดักจิกรรมตามความถนดัและสนใจ ( = 4.20, 
S.D. = .67) รองลงมาคอื มแีผนการจดักจิกรรมบรูณาการองคค์วามรูต้าม 8 กลุ่มสาระ ( =4.00, 
S.D. = .66) และกาํหนดรปูแบบการจดักจิกรรมใหเ้ป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิว้ยตนเองอยา่งครบวงจร ( = 3.84, 
S.D. = .67) ตามลาํดบั 
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ตาราง 6 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนใน 
     สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง การนิเทศและตดิตาม โดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัปฏบิตั ิ
การนิเทศและตดิตาม 

  S.D. แปลผล 
    

1. มแีผนการนิเทศกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 3.74 .60 มาก 
2. มกีารตดิตามผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย 3.84 .67 มาก 
3. ชว่ยเหลอืและแนะนําครทูีไ่มเ่คยไดร้บัการฝึกอบรม 3.83 .72 มาก 
4. การตดิตามดแูลใหม้กีารจดัทาํและจดัเกบ็ขอ้มลูของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4.10 .72 มาก 
5. ใหชุ้มชนมสีว่นรว่มใหค้าํแนะนําการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 3.81 .72 มาก 
6. สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรมตามสภาพจรงิ 4.53 .67 มากทีส่ดุ 
7. จดัใหม้กีารสรปุรายงานผลการปฏบิตักิจิกรรม 3.82 .72 มาก 
    

รวม 3.96 .49 มาก 
    

 
 จากตาราง 6 การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง  
การนิเทศและตดิตาม โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.96 , S.D. = .49) เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยสามลาํดบั 
ดงัน้ี สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรมตามสภาพจรงิ ( = 4.53, S.D. = .67) รองลงมาคอื การตดิตามดแูล
ใหม้กีารจดัทาํและจดัเกบ็ขอ้มลูของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ( = 4.10, S.D. = .72) และมกีารตดิตาม
ผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย( = 3.84, S.D. = .67) ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนใน 
     สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง  การสง่เสรมิและสนบัสนุน โดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัปฏบิตั ิ
การสง่เสรมิและสนบัสนุน 

  S.D. แปลผล 
    

1. สง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนวางแผนจดักจิกรรมทีส่นใจรว่มกนั 3.65 .70 มาก 
2. สนบัสนุนใหม้แีหลง่การเรยีนรูเ้พิม่เตมิทีส่อดแทรกวฒันธรรมหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ที่
เอือ้ต่อการดาํเนินกจิกรรม 

 
3.76 

 
.70 

 
มาก 

3. สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมพฒันาความสามารถทีห่ลากหลาย 3.82 .59 มาก 
4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 3.64 .67 มาก 
5. จดัสรรงบประมาณ สือ่ วสัดุอุปกรณ์ สถานที ่ใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตักิจิกรรม 3.74 .70 มาก 
6. จดัใหม้กีารทาํขอ้มลูสารสนเทศเพือ่พฒันางานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4.04 .85 มาก 
7. สง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนระดบัชาต ิ 3.92 .89 มาก 
8. สง่เสรมิใหต้ระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4.10 .84 มาก 
9. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รเูขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 
3.98 

 
.88 

 
มาก 

10. ผูบ้รหิารมวีธิกีารและแนวคดิใหม่ๆ   ในการแกไ้ขปญัหาในแต่ละครัง้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ทีด่ขี ึน้ 

 
3.90 

 
.90 

 
มาก 

    

รวม 3.86 .52 มาก 
    

 
 จากตาราง 7 การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุน โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86, S.D. = .52) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สว่นใหญ่มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมาก
ไปหาน้อยสามลาํดบั ดงัน้ี สง่เสรมิใหต้ระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
( = 4.10, S.D. = .84) รองลงมาคอื สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รเูขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (  = 3.98, S.D. = .88) และสง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนระดบัชาต ิ ( = 3.92, S.D. = .89) ตามลาํดบั 
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ตาราง 8 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนใน 
    สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง การประเมนิและรายงาน โดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัปฏบิตั ิ
การประเมนิและรายงาน 

  S.D. แปลผล 
    

1. มกีารวดัผลประเมนิผลทีช่ดัเจนในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 3.98 .91 มาก 

2. มกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมเป็นรายบุคคล 4.10 .76 มาก 
3. จดัใหม้กีารตดิตามผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย 4.18 .80 มาก 
4. จดัใหม้กีารประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4.11 .78 มาก 
5. จดัใหม้กีารประเมนิบุคลากรทีจ่ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ 4.04 .70 มาก 
6. จดัสง่รายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อคณะกรรมการ สถานศกึษา 3.96 71 มาก 

    

รวม 4.06 .63 มาก 
    

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง
อา่งทอง ดา้นการประเมนิและรายงาน โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.06, S.D. = .63) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทกุขอ้มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมาก
ไปหาน้อยสามลาํดบั ดงัน้ี จดัใหม้กีารตดิตามผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย ( =4.18, S.D. = .80)  
รองลงมาคอื จดัใหม้กีารประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ( =4.11, S.D. = .78) และมกีารประเมนิผล
การจดักจิกรรมเป็นรายบุคคล( = 4.10, S.D. = .76) ตามลาํดบั 
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 ตอนท่ี 3 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง จาํแนกตามกจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน 
  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทองใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ 2) การนิเทศและ
ตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน  และ 4) การประเมนิและรายงาน ดงัตาราง 9  
 
ตาราง 9 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล 
     เมอืงอ่างทอง จาํแนกตามกจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อนโดยรวมและรายดา้น 
 

การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p 

       

การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ ระหวา่งกลุม่ 2 .32 .16 1.00 .369 
 ภายในกลุม่ 118 18.91 .16   
       

 รวม 120 19.23    
        
       

การนิเทศและตดิตาม ระหวา่งกลุม่ 2 .58 .29 1.23 .297 
 ภายในกลุม่ 118 27.79 .24   
       

 รวม 120 28.37    
        
       

การสง่เสรมิและสนบัสนุน ระหวา่งกลุม่ 2 .80 .40 1.50 .228 
 ภายในกลุม่ 118 31.54 .28   
       

 รวม 120 32.34    
        
       

การประเมนิและรายงาน ระหวา่งกลุม่ 2 1.42 .71 1.79 .172 
 ภายในกลุม่ 118 46.87 .40   
 รวม 120 48.29    

        
       

โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 2 .72 .36 1.94 .149 
 ภายในกลุม่ 118 22.00 .19   
 รวม 120 22.72    
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 จากตาราง 9 การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จาํแนกตามกจิกรรมทีร่บัผดิชอบของ
ครผููส้อน พบวา่ ครทูีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมและรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั  
 
 ตอนท่ี 4 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง จาํแนกตาม วุฒกิารศกึษาของครผููส้อน และประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
 
ตาราง 10 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง 
     อ่างทอง จาํแนกตามวุฒกิารศกึษาของครผููส้อน โดยรวมและรายดา้น 
 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอื
ปรญิญาตร ี

n = 91 

ปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ 
n = 30 

 
 

การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

  S.D.   S.D. 

 
 
t 

 
 
p 

       

1. การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ 3.8114 .36 3.90 .40 -1.13 .260 
2. การนิเทศและตดิตาม 3.91 .48 4.09 .48 -1.77 .079 
3. การสง่เสรมิและสนบัสนุน 3.79 .55 4.07 .36 -2.69* .008 

4. การประเมนิและรายงาน 4.03 .67 4.17 .50 -1.09 .280 
       

รวม 3.88 .44 4.06 .33 -1.99* .049 
       

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 10 แสดงวา่ การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  จาํแนกตามวุฒกิารศกึษา 
พบวา่ครผููส้อนทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถตทิีร่ะดบั .05 โดยครผููส้อนทีม่วีุฒกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมี
ความคดิเหน็ในระดบัสงูกวา่ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาตร ีในดา้นการสง่เสรมิ
และสนบัสนุน ยกเวน้ดา้น การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ ดา้นการนิเทศตดิตาม และดา้น
การประเมนิและรายงาน ไมแ่ตกต่าง 
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ตาราง 11 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง 
     อา่งทอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการฝึกอบรม โดยรวมและรายดา้น 
 

เคยไดร้บัการฝึกอบรม 
n = 67 

ไมเ่คยไดร้บัการฝึกอบรม 
n = 54 

 
การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

  S.D.   S.D. 

 
t 

 
p 

       

1. การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ 3.81 .42 3.77 .38 .53 .599 
2. การนิเทศและตดิตาม 3.96 .48 3.94 .49 .16 .871 
3. การสง่เสรมิและสนบัสนุน 3.81 .51 3.91 .53 -1.01 .313 

4. การประเมนิและรายงาน 4.02 .61 4.12 .66 -.89 .377 
       

รวม 3.90 .43 3.93 .43 -.457 .649 
       

 
 จากตาราง 11 แสดงวา่ การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  จาํแนกตามประสบการณ์
ในการฝึกอบรม พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการฝึกอบรมต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยรวมและรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั  
 



 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัครัง้น้ี ศกึษาการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง
อา่งทอง ซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยั การอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดความมุง่หมายไว ้ดงัน้ี 

 1. เพือ่ศกึษาระดบัการปฏบิตักิารบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอ่างทอง ใน 4 ดา้นคอื 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและตดิตาม 3) การสง่เสรมิ
และสนบัสนุน และ 4) การประเมนิและรายงาน 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัปฏบิตักิารบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลเมอืงอา่งทอง จาํแนกตาม วุฒกิารศกึษาของครผููส้อน กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อนและ
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมของครผููส้อน 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลการวจิยัครัง้น้ีมคีวามสาํคญั ดงัน้ี 
 1. ทาํใหผู้บ้รหิารทราบถงึระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการปฏบิตักิารบรหิารการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองของผูบ้รหิาร ใน 4 ดา้น คอื 1) การกาํหนด
นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ2) การนิเทศและตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน และ 4) การประเมนิ
และรายงาน ซึง่ผูบ้รหิารสามารถนําขอ้มลูดงักล่าวมาประเมนิตนเองไดว้า่ไดป้ฏบิตังิานการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ภายในโรงเรยีนมากน้อยเพยีงไรตามหลกัเกณฑข์องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของครผููส้อน ซึง่เป็นผูไ้ดป้ฏบิตักิารสอนหรอืไม ่
 2. บรหิารสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบ ระดบัการปฏบิตักิารบรหิารการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอ่างทอง จาํแนกตามวุฒกิารศกึษาของครผููส้อน  
กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน  ประสบการณ์ในการฝึกอบรม  มาปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ภายในโรงเรยีนของตนเอง ใหส้อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของครผููส้อน โดยรวมทีม่คีวามแตกต่างกนั
ในดา้นวุฒกิารศกึษาของครผููส้อน กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน ประสบการณ์ในการฝึกอบรม มา
ปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ภายในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี มุง่ศกึษาการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล 
เมอืงอา่งทอง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครผููส้อนของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
จงัหวดัอา่งทอง ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 โดยการกาํหนดตามตารางเครจ์ซี ่และ มอรแ์กน 
(Krejcie; & Morgan.  1970: 608) จากนัน้ทาํการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แลว้
ทาํการสุม่อยา่งงา่ย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 127 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ทีผ่า่น
ขัน้ตอนการวเิคราะหค์ุณภาพและความเทีย่งตรงจากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น โดยการหาคา่ดชันี IOC 
(Item Objective Congruence Index) และหาคา่ความเชื่อมัน่โดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
ไดค้า่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .95 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้าํนวยการสถานศกึษา เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การวเิคราะหแ์บบสอบถาม เกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐาน ซึง่ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบสมมตฐิาน t- test และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way 
Analysis of Variance) และในกรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทาํการทดสอบเป็น
รายคู ่โดยวธิกีารของเชฟเฟ ่(Scheffe´ ‘s test) 
 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี สรปุไดด้งัน้ี     

 1. การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงอา่งทอง โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น คอื การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ การนิเทศและ
ตดิตาม  การสง่เสรมิและสนบัสนุน  และการประเมนิและรายงาน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

 2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการปฏบิตักิารบรหิารการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงอา่งทอง จาํแนกตาม วฒุกิารศกึษาของครผููส้อน กจิกรรม
ทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน และประสบการณ์ในการฝึกอบรมของครผููส้อน สรปุได ้ดงัน้ี 

  2.1 วุฒกิารศกึษาต่างกนั ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตักิารบรหิารการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงอ่างทอง โดยรวมและดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุนแตกต่างกนั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยครผููส้อนทีม่วีุฒกิารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็
ในระดบัสงูกว่าครผููส้อนทีม่วีุฒกิารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาตร ี  

  2.2 กจิกรรมทีร่บัผดิชอบต่างกนั ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตักิารบรหิารการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงอา่งทอง โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  

  2.3 ประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่างกนั ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตักิารบรหิารการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงอ่างทองโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
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อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

 1. การบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงอา่งทอง โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากกจิกรรมนกัเรยีนเป็นกจิกรรมทีส่าํคญั ในการทีจ่ะสง่เสรมิคุณภาพการเรยีนรู ้
ซึง่ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเขา้ใจหลกัการและแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหม้คีุณภาพ สอดคลอ้ง
กบันโยบายของเทศบาลเมอืงอา่งทอง ในการพฒันาเยาวชนของชาตเิขา้สูโ่ลกยคุศตวรรษที ่21 โดย
มุง่สง่เสรมิผูเ้รยีนมคีุณธรรม รกัความเป็นไทย ใหม้ทีกัษะการคดิวเิคราะห ์สรา้งสรรค ์มทีกัษะดา้นเทคโนโลย ี 
สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิ (สาํนกังานเทศบาล
เมอืงอา่งทอง.  2554: 53 – 54) พรอ้มกบัไดป้ระกาศใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีใ่ชใ้นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ แหง่
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 กาํหนดให้
ผูเ้รยีนทุกคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจาํเป็นตอ้งเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน นอกจากน้ีความสามารถในการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา (วทิยากร เชยีงกลู.  2553: 4 – 5) 
เป็นกุญแจแหง่ความสาํเรจ็เพือ่ใหเ้ป้าหมายทีว่างไวบ้รรลุผลสาํเรจ็ (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์  2550: 
23 – 24) ซึง่ผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) มสีาํนึกของ
ความเรง่ดว่นในการเปลีย่นแปลงใหค้วามสอดคลอ้งกบัทุกคนในองคก์าร มกีารนําไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่ง
สมดุลและมคีวามคดิกา้วไกลไปขา้งหน้าอยูเ่สมอ ดงันัน้ การเป็นผูนํ้าทางวชิาการมคีวามสาํคญักบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและครผููส้อน มอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน สง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการบรหิารงาน 
(เนตรพ์ณัณา ยาวริาช.  2550: 45) โดยผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นตวับ่งชีท้ีส่าํคญัต่อทศิทางการดาํเนินนโยบาย
การศกึษา พฒันาคุณภาพการศกึษาในโรงเรยีน (รุง่เรอืง สขุาภริมย.์  2549: 46) และผูบ้รหิารโรงเรยีน
ในยคุปจัจุบนัตอ้งมคีวามเป็นผูนํ้าในการปฏบิตัภิารกจิทีจ่ะนําโรงเรยีนเขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานการศกึษา 
ซึง่ถอืวา่เป็นเป้าหมายสงูสดุของโรงเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั ขวญัชยั จะเกรง (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ชว่งชัน้ที ่3 – 4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษามกีารบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เชน่เดยีวกบั ศรศีกัดิ ์ศนูยโ์ศรก 
(2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการสรา้งทมีงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาสระแกว้ เขต 2 จากการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมการสรา้งทมีงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

  สาํหรบัผลการศกึษาการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ 2) การนิเทศและตดิตาม 
3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน และ 4) การประเมนิและรายงาน อภปิรายผล ไดด้งัน้ี 
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  1.1 การบรหิารของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง ดา้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิอยูใ่นระดบัมาก นโยบายทีด่ ีเป็นปจัจยัที่
สาํคญัประการหน่ึง ทีจ่ะทาํใหก้ารกาํกบัดแูลการบรหิารงานเกดิประสทิธภิาพ หน้าทีข่องผูบ้รหิารทุกระดบั
ทีต่อ้งวางแผนเพือ่ใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการ ปฏบิตังิาน และเป็นแนวทางเพื่อมุง่สูผ่ลสาํเรจ็ทีค่าดหวงั
ในอนาคต ผูบ้รหิารสถานศกึษา จงึควรสง่เสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถงึความจาํเป็น
ในการจดัทาํนโยบาย อนัจะนําไปสูค่วามน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน (นโยบายการกาํกบัดแูลทีด่.ี  2556: 
ออนไลน์) นอกจากน้ีนโยบายยงัจดัไดว้า่เป็นสว่นหน่ึงของวธิกีารจดัการ ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงในสีข่องปจัจยั
ทางการบรหิาร (Laswell; & Kaplan.  1970; อา้งองิจาก คนึง สายแกว้.  2549: 40) สอดคลอ้งกบัคต ิปรชีา 
(2550: 91 – 99) ไดท้าํการศกึษาการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถาบนัการอาชวีศกึษาจงัหวดั
ลาํปาง มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพการบรหิาร สภาพปญัหาและแนวทางพฒันาการบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของสถาบนัการอาชวีศกึษาจงัหวดัลาํปาง ผลการวจิยั พบวา่ สภาพการบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของสถาบนัการอาชวีศกึษา จงัหวดัลาํปาง โดยรวมทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นการวางแผน ดา้น
การจดัองคก์ร ดา้นการนําองคก์รและดา้นการควบคุมองคก์ร มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  

  1.2 การบรหิารของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง 
อา่งทอง ดา้นการนิเทศและตดิตาม อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากบทบาทของผูบ้รหิารกบัการจดัการเรยีนรู ้ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2547: 7 – 9) ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จะเกดิไดต้อ้งอาศยัความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ทุกระดบั 
ทุกฝา่ย สถานศกึษาตอ้งประสานความรว่มมอืกบับดิา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนรว่มกนั
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ เวยเ์น (ประกอบ กุฎโพธิ.์  2545: 115 – 116; 
อา้งองิจาก Wayne.  1980: 1293 – A) ไดศ้กึษาเรือ่งการรบัรูบ้ทบาทการนิเทศการศกึษาของครใูหญ่
โรงเรยีนประถมศกึษาโดยมจุีดมุง่หมายทีจ่ะศกึษาบทบาทการนิเทศภายในโดยใชค้รใูหญ่โรงเรยีนประถมศกึษา
ในรฐัเวอรจเินีย พบวา่ งานนิเทศภายในโรงเรยีน ผูร้บัผดิชอบมาก คอื ครใูหญ่และผูช้ว่ยคร ูสว่นงาน
ทีค่รใูหญ่ใชเ้วลามากทีส่ดุ คอื งานนิเทศภายใน เทคนิคการนิเทศทีไ่ดผ้ล ไดแ้ก่ วธิเียีย่มชัน้เรยีน การประชุม
รว่มกบัคร ูเชน่เดยีวกบั กฤษณะ คาํสวุรรณ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาบทบาทของผูบ้รหิารในการบรหิาร
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโรงเรยีนบรูณะศกึษา ใน 4 ดา้น คอื ดา้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตั ิ
ดา้นการนิเทศและตดิตาม ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนดา้นการประเมนิและรายงาน ผลการวจิยัพบวา่ 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

  1.3 การบรหิารของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุน อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้รหิารเป็นผูม้บีทบาทสาํคญั
อยา่งยิง่ทีจ่ะทาํใหก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัในการศกึษาประสบความสาํเรจ็ สง่ผลต่อ
คุณภาพของผูเ้รยีน โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นต่างๆ ใหก้บับุคลากร
เพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สอดคลอ้งกบั 
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ขวญัชยั จะเกรง  (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิาร
โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ชว่งชัน้ที ่3 – 4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สมทุรสงคราม ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก
ทุกสว่น ยพุนิ พุม่พบิลูย ์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพการมสีว่นรว่มของชุมชนในกจิกรรม เพือ่
พฒันาผูเ้รยีนโรงเรยีนคลองตาจา่ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม พบวา่ การมสีว่นรว่ม
ในการวางแผนกจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีน โดยการเขา้รว่มประชมุ รบัฟงัคาํชีแ้จง ทาํความเขา้ใจกบักจิกรรม
และประสานงานกบัครผููส้อนและโรงเรยีน การสนบัสนุนทรพัยากรโดยอาสาเป็นคร ูเป็นวทิยากร สนบัสนุน
วสัดุอุปกรณ์ สถานที ่และแหล่งเรยีนรู ้การบรจิาคทรพัย ์และการมสีว่นรว่มในการตดิตามผลการดาํเนิน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เชน่เดยีวกบั ณฐัชยา ฐานีสร และคณะ (2551: บทคดัยอ่) วจิยัเกีย่วกบัสภาพ
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พบวา่ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแต่ละประเภท ทัง้กจิกรรมแนะแนว 
และกจิกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน จะมลีกัษณะการบรหิารจดัการ กระบวนการจดั
กจิกรรม การวดัและประเมนิผล และปจัจยัทีส่ง่ผล มคีวามหลากหลายแตกต่างกนัออกไปตามบรบิท
ของสถานศกึษา 

  1.4 การบรหิารของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง ดา้นการประเมนิและรายงาน อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบุคคล
สาํคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะผลกัดนัการจดัการเรยีนการสอนไปสูค่วามสาํเรจ็ การประเมนิและการรายงานนบัเป็น
เครือ่งมอื หรอืองคป์ระกอบหน่ึงในกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
นัน้ มสีว่นสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ศริพิร เพช็รมณี.  
2555: 1) สอดคลอ้งกบั แพททรคิ และ สเทนลรี ์(Patrick; & Stanley.  1998) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ตวับ่งชีคุ้ณภาพ
การสอนและคุณภาพการวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศองักฤษ มวีตัถุประสงคข์องการวจิยัเพือ่
การพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพการสอนและคุณภาพการวจิยั ผลการศกึษาพบวา่ ตวับ่งชีคุ้ณภาพการสอน
คอื 1) มจุีดมุง่หมายชดัเจน/สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 2) มกีจิกรรมสนบัสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 3) จาํนวน
ครัง้ (รอ้ยละ) ของการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ 4) มกีารประเมนิผลผูเ้รยีน 5) ความกา้วหน้าและผลสมัฤทธิ ์
ของผูเ้รยีน 6) มรีะบบประเมนิคุณภาพการสอนภายในสถาบนั 

 2. ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนใน
สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ 2) การนิเทศ
และตดิตาม 3) การสง่เสรมิและสนบัสนุน และ 4) การประเมนิและรายงาน จาํแนกตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
และประสบการณ์การทาํงาน สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

  2.1 วุฒกิารศกึษาของครผููส้อนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตักิารบรหิารกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจากผูท้ีม่คีุณวุฒสิงูเป็นผูท้ีม่คีวามคดิ มปีญัญา และมวีสิยัทศัน์ 
จะสามารถสรา้งประสทิธผิลใหเ้กดิกบัองคก์าร (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2539: 5) จากการวจิยัของ
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรร์ว่มกบัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิและสาํนกังาน
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คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิเรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการศกึษาประชาบาล พบวา่ วุฒกิารศกึษา
มผีลต่อคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา (สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร;์ สาํนกังานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหง่ชาต;ิ และ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2527: 70 – 71) สว่น เพนดเ์ลย ์
(Pendley.  1985: 98) พบวา่ วุฒกิารศกึษามผีลต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนใหบ้รรลุความสาํเรจ็ เป็น
อยา่งมาก  
  2.2 กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัต่ิอการบรหิารของ
ผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 
ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เพราะในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนด
แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไวอ้ยา่งชดัเจน โดยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
เป็นภาระหรอืพนัธะผกูพนัในการจะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานของผูร้ว่มงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
เน่ืองจากบุคคลตอ้งอยูร่ว่มกนัทาํงานในองคก์าร จาํเป็นตอ้งปรบัลกัษณะนิสยั เจตคตขิองบุคคล เพื่อ
ชว่ยเป็นเครือ่งผลกัดนัใหป้ฏบิตังิานตามระเบยีบรูจ้กัเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น ปฏบิตังิานในหน้าที ่ทีต่อ้ง
รบัผดิชอบและมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ คนทีม่คีวามรบัผดิชอบ จะทาํใหก้ารปฏบิตังิานไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว ้
และชว่ยใหก้ารทาํงานรว่มกนัเป็นไปดว้ยความราบรืน่ ความรบัผดิชอบจงึเป็นภาระผกูพนัทีผู่นํ้าตอ้ง
สรา้งขึน้ เพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งด ี(นิภาพรรณ สวุรรณนาถ.  2541: 163 – 164)  
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เป็นกจิทีบุ่คคลตอ้งกระทาํใหส้าํเรจ็ตามคาํสัง่ ตามกฎหมาย ตามหลกัศลีธรรม
คุณธรรม หรอืดว้ยสาํนึกในความถูกตอ้งเหมาะสม โดยรวมจงึพบวา่ ไมม่ผีลต่อบทบาทของผูบ้รหิาร 
ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  2.3 ประสบการณ์ในการฝึกอบรม มคีวามคดิเหน็ต่อการปกบิตัขิองผูบ้รหิารในการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีเพราะประสบการณ์ในการฝึกอบรมไมไ่ดเ้ป็นตวักาํหนดทศันะทีม่ต่ีอบทบาทของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา แต่ประสบการณ์เป็นความรูท้ีเ่กดิจากการทีเ่ราไดก้ระทาํ หรอืไดพ้บเหน็บางสิง่บางอยา่ง
มาในชวีติ (สาํนกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน.  2556: ออนไลน์) อาจมาจากการฝึกอบรมอยา่ง
เป็นระบบ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ มคีวามชาํนาญและมทีศันคตทิีถู่กตอ้งใน
เรือ่งหน่ึงถงึขัน้นําไปปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (อรพรรณ พรสมีา.  2537: 3) สอดคลอ้งกบั
ชชูยั สมทิธไิกร (2542: 7) กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีถู่กจดัขึน้ อยา่งเป็นระบบ 
โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่พฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถ สง่ผลใหบุ้คลากรมเีจตคตทิีด่ต่ีอองคก์ารและ
ปฎบิตังิานดขีึน้กวา่เดมิ การฝึกอบรมชว่ยใหร้ะบบวธิปีฏบิตังิาน มสีมรรถภาพสงูขึน้ ชว่ยกระตุน้ให้
ผูป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันาตนเองเพือ่ความกา้วหน้า (สมาน แกค้าํไสย.์  2545: 76) โดยรวมจงึไมม่ผีลต่อ
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิาร ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 
 
 



 86 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

  1.1 การบรหิารของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิโดยรวมมคีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรรว่มกบัคณะกรรมการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พฒันาดา้นการ กําหนดนโยบาย 
แนวทางการปฏบิตั ิ เป็นลาํดบัแรก โดยเฉพาะ การกาํหนดนโยบายการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีน
ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา และดาํเนินการจดัทาํเอกสาร/คูม่อื
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประจาํปีโดยครมูสีว่นรว่ม เน่ืองจากมคีา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน
ของการบรหิารการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่ขอ้อื่นๆ เพื่อใหค้วามสามารถในดา้นน้ี
มทีศิทางทีด่ขี ึน้ ทาํใหส้ามารถบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
การศกึษา 

  1.2 การบรหิารของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ผลการวจิยัพบวา่ ดาํเนินการจดัทาํเอกสาร/คูม่อืการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนประจาํปีโดยครมูสีว่นรว่ม มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ รองลงมาคอื สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รไูดร้บั
การอบรมเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่คุณลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นทกัษะทีจ่าํเป็น สาํหรบั
การบรหิารจดัการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ผูบ้รหิารจงึควรมกีารสง่เสรมิ สนบัสนุน เพือ่เป็นขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏบิตังิานและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมกีารศกึษาการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง  
พจิารณาผลโดยรวมและรายดา้นเป็นรายขอ้ แกป้ญัหาโดยการวจิยั จากขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ทีน้่อยกวา่คา่เฉลีย่รวม
ของแต่ละดา้น เชน่ ดา้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิควรทาํการวจิยัเพิม่เตมิในลกัษณะ
ดาํเนินการจดัทาํเอกสาร/คูม่อืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประจาํปีโดยครมูสีว่นรว่ม การจดัใหม้กีจิกรรม
ทีมุ่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนตดัสนิใจ คดิแกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมายการเรยีน การกาํหนดนโยบายการจดั
กจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของหลกัสตูร สถานศกึษา เป็นตน้ 

  2.2 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล
เมอืงอา่งทอง ไดแ้ก่ นโยบายดา้นการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา บุคลกิภาพของผูบ้รหิาร
โรงเรยีน เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 99 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ  สภุากจิ    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
           กรรมการบรหิารหลกัสตูร  
           สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์     อาจารยป์ระจาํ 
           คณะศกึษาศาสตร ์
           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
เรอืโท ดร.ไพบลูย ์ ออ่นมัง่      อาจารยป์ระจาํ 
           บณัฑติวทิยาลยั 
           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ดร.รณดิา  เชยชุม่         อาจารยป์ระจาํ 
           คณะศกึษาศาสตร ์
           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
     
พระมหา ดร.ปญัญา แล่นปิว      อาจารยป์ระจาํ 
           โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม  
           วดัเทพลลีา  
           กรงุเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง การศึกษาการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทอง 

 

 
 
คาํช้ีแจง: 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีใชเ้พือ่การวจิยั เรือ่ง การบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในโรงเรยีน
สงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดบัการปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 35 ขอ้ 
 3. กรณุาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ประโยชน์ในการนําผลวจิยัไปใชเ้ป็นแนว
ทางการพฒันาการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทองใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 4. คาํตอบทุกขอ้ถอืวา่เป็นความลบัไมม่ผีลกระทบต่อทา่นและใชเ้ฉพาะในการศกึษาวจิยั
ครัง้น้ีเทา่นัน้ 
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากทา่นเป็นอยา่งด ี จงึขอขอบพระคุณ
ทา่นเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
        
 
 
              นางจุฑามาส  โกมลมรรค 
                 นิสติปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา  
                    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี  1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ใน 
 การฝึกอบรม และกจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครใูนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอา่งทอง  
 
คาํช้ีแจง: โปรดทาํเครือ่งหมาย ลงใน  หน้าขอ้คาํตอบทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่น 
 
1. วุฒกิารศกึษาของครผููส้อน 
   ตํ่ากวา่ปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ี
   สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 
2. กจิกรรมทีร่บัผดิชอบของครผููส้อน 
  ครผููส้อนกจิกรรมแนะแนว 
  ครผููส้อนกจิกรรมนกัเรยีน (ลกูเสอื – ยวุกาชาด ชุมนุม) 
  ครผููส้อนกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 
3. ประสบการณ์การในการฝึกอบรม 
  เคยไดร้บัการฝึกอบรม 
  ไมเ่คยไดร้บัการฝึกอบรม 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัการปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูบ้รหิาร 
สถานศกึษา 

 
คาํช้ีแจง:  โปรดอา่นขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พจิารณาวา่ไดป้ฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด แลว้กรณุาทาํ
เครือ่งหมาย    ลงในชอ่งระดบัปฏบิตั ิโดยความหมาย ของแต่ละชอ่ง มดีงัน้ี 
  5  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 
  4  หมายถงึ  มาก 
  3  หมายถงึ  ปานกลาง 
  2  หมายถงึ  น้อย 
  1  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
 

ระดบัปฏบิตั ิ
ขอ้ความ 

5 4 3 2 1 
การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั      
1. กาํหนดนโยบายการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์
และเป้าหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา 

     

2. จดัใหม้กีารประชุมเพือ่ชีแ้จงนโยบายการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแก่บุคลากร
ฝา่ยต่างๆ 

     

3. กาํกบัดแูลการสาํรวจความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน      
4. แต่งตัง้บุคลากร / มอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
5. ดาํเนินการจดัทาํเอกสาร/คูม่อืการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประจาํปีโดยครมูี
สว่นรว่ม 

     

5. จดัใหค้รแูละนกัเรยีนวางแผนจดักจิกรรมตามความถนดัและสนใจ      
7. ผูบ้รหิารแจง้เกณฑก์ารนิเทศและตดิตาม      
8. จดัใหม้กีจิกรรมทีมุ่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนตดัสนิใจคดิแกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมาย
การเรยีน 

     

9. จดัใหม้กีจิกรรมทีท่ีมุ่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูรู้จ้กัทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่      
10. มแีผนการจดักจิกรรมบรูณาการองคค์วามรูต้าม 8 กลุ่มสาระ      
11. การศกึษาขอ้มลูแหล่งวทิยาการการเรยีนรูใ้นชุมชนและทอ้งถิน่      
12. กาํหนดรปูแบบการจดักจิกรรมใหเ้ป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิว้ยตนเองอยา่งครบวงจร      
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ระดบัปฏบิตั ิ
ขอ้ความ 

5 4 3 2 1 
การนิเทศและติดตาม      
13. มแีผนการนิเทศกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
14. มกีารตดิตามผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย      
15. ชว่ยเหลอืและแนะนําครทูีไ่มเ่คยไดร้บัการฝึกอบรม      
16. การตดิตามดแูลใหม้กีารจดัทาํและจดัเกบ็ขอ้มลูของการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

     

17. ใหชุ้มชนมสีว่นรว่มใหค้าํแนะนําการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
18. สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรมตามสภาพจรงิ      
19. จดัใหม้กีารสรปุรายงานผลการปฏบิตักิจิกรรม      
การส่งเสริมและสนับสนุน      
20. สง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนวางแผนจดักจิกรรมทีส่นใจรว่มกนั      
21. สนบัสนุนใหม้แีหล่งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิทีส่อดแทรกวฒันธรรมหรอืภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ทีเ่อือ้ต่อการดาํเนินกจิกรรม 

     

22. สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมพฒันาความสามารถทีห่ลากหลาย      
23. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

     

24. จดัสรรงบประมาณ สือ่ วสัดุอุปกรณ์ สถานที ่ใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตัิ
กจิกรรม 

     

25. จดัใหม้กีารทาํขอ้มลูสารสนเทศเพือ่พฒันางานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
26. สง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนระดบัชาต ิ      
27. สง่เสรมิใหต้ระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
28. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รเูขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

     

29. ผูบ้รหิารมวีธิกีารและแนวคดิใหม่ๆ   ในการแกไ้ขปญัหาในแต่ละครัง้เพือ่ให้
ไดผ้ลลพัธท์ีด่ขี ึน้ 
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ระดบัปฏบิตั ิ
ขอ้ความ 

5 4 3 2 1 
การประเมินและรายงาน      
30. มกีารวดัผลประเมนิผลทีช่ดัเจนในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
31 มกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมเป็นรายบุคคล      
32. จดัใหม้กีารตดิตามผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย      
33. จดัใหม้กีารประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
34. จดัใหม้กีารประเมนิบุคลากรทีจ่ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ      
35. จดัสง่รายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แสดงค่า IOC จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา รว่มกบัคณะกรรมการ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กาํหนดนโยบาย  แนวทางการปฏบิตั ิจดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงนโยบาย สาํรวจ
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน แต่งตัง้บุคลากร ดาํเนินการจดัทาํเอกสารและคูม่อื กําหนดกฎเกณฑ ์
รปูแบบในการปฏบิตั ิและจดัใหม้กีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการครบ 8 กลุ่มสาระ 
 

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่
รายการ 

1 2 3 4 5 
รวม IOC แปลผล 

1. กาํหนดนโยบายการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเป้าหมายของหลกัสตูร
สถานศกึษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

2. จดัใหม้กีารประชุมเพือ่ชีแ้จงนโยบายการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนแก่บุคลากรฝา่ยต่างๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3. กาํกบัดแูลการสาํรวจความถนดัและความสนใจของ
ผูเ้รยีน +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
4. แต่งตัง้บุคลากร / มอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5. ดาํเนินการจดัทาํเอกสาร/คูม่อืการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนประจาํปีโดยครมูสีว่นรว่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6. จดัใหค้รแูละนกัเรยีนวางแผนจดักจิกรรมตามความ
ถนดัและสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7. ผูบ้รหิารแจง้เกณฑก์ารนิเทศและตดิตาม +1 0 +1 0 +1 3 0.60 ใชไ้ด ้
8. จดัใหม้กีจิกรรมทีมุ่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนตดัสนิใจคดิ
แกป้ญัหา กาํหนดเป้าหมายการเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
9. จดัใหม้กีจิกรรมทีท่ีมุ่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูรู้จ้กัทาํงาน
รว่มกบัผูอ้ื่น +1 +1 0 1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
10. มแีผนการจดักจิกรรมบรูณาการองคค์วามรูต้าม 8 
กลุม่สาระ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
11. การศกึษาขอ้มลูแหลง่วทิยาการการเรยีนรูใ้นชุมชน
และทอ้งถิน่ +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใชไ้ด ้
12. กาํหนดรปูแบบการจดักจิกรรมใหเ้ป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิว้ย
ตนเองอยา่งครบวงจร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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การนิเทศและติดตาม หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหค้าํปรกึษา การพฒันาแผนการจดั 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหค้าํแนะนําทกัษะความรูแ้ก่ผูส้อน และสนบัสนุนใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการจดั
กจิกรรม ตลอดจนการนิเทศตดิตามผลการดาํเนินงาน การปฏบิตักิจิกรรม สรปุรายงานผลการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 
 

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่
รายการ 

1 2 3 4 5 
รวม IOC แปลผล 

1. มแีผนการนิเทศกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
2. มกีารตดิตามผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3. ชว่ยเหลอืและแนะนําครทูีไ่มเ่คยไดร้บัการฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4. การตดิตามดแูลใหม้กีารจดัทาํและจดัเกบ็ขอ้มลูของ
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5. ใหชุ้มชนมสีว่นรว่มใหค้าํแนะนําการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6. สงัเกตการณ์ปฏบิตักิจิกรรมตามสภาพจรงิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7. จดัใหม้กีารสรปุรายงานผลการปฏบิตักิจิกรรม +1 0 +1 0 +1 3 0.60 ใชไ้ด ้
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 การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา สง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เขา้รว่มกจิกรรมระดบัชาต ิ ใหค้รไูดเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จดัให้
มกีารทาํขอ้มลูสารสนเทศเพือ่พฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรวมทัง้งบประมาณและสือ่ต่างๆ  
 

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่
รายการ 

1 2 3 4 5 
รวม IOC แปลผล 

1. สง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนวางแผนจดักจิกรรมทีส่นใจ
รว่มกนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2. สนบัสนุนใหม้แีหลง่การเรยีนรูเ้พิม่เตมิทีส่อดแทรก
วฒันธรรมหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่อือ้ต่อการดาํเนิน
กจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3. สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมพฒันาความสามารถที่
หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5. จดัสรรงบประมาณ สือ่ วสัดุอุปกรณ์ สถานที ่ให้
เหมาะสมกบัการปฏบิตักิจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6. จดัใหม้กีารทาํขอ้มลูสารสนเทศเพือ่พฒันางานกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7. สง่เสรมิใหค้รแูละนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนระดบัชาต ิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8. สง่เสรมิใหต้ระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 ใชไ้ด ้
9. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รเูขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้
10. ผูบ้รหิารมวีธิกีารและแนวคดิใหม่ๆ   ในการแกไ้ข
ปญัหาในแต่ละครัง้เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ขี ึน้ +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใชไ้ด ้
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 การประเมินและรายงาน หมายถงึ  ผูบ้รหิารสถานศกึษา จดัใหม้กีารกําหนดเกณฑก์ารวดัผล
และประเมนิผล โดยใหค้าํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน ตดิตามผล ประเมนิบุคลากร จดัทาํรายงานผล
การปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 
 

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่
รายการ 

1 2 3 4 5 
รวม IOC แปลผล 

1. มกีารวดัผลประเมนิผลทีช่ดัเจนในการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2. มกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมเป็นรายบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3. จดัใหม้กีารตดิตามผลกจิกรรมโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4. จดัใหม้กีารประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5. จดัใหม้กีารประเมนิบุคลากรทีจ่ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ตามสภาพจรงิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6. จดัสง่รายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อ
คณะกรรมการสถานศกึษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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