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53252407: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: THE  ROLE IN STUDENT DEVELOPMENT ACTIVITIES ADMINISTRATION / STUDENT  
      QUALITY 
      AMMARAWAN SANGNIL. THE ROLE  IN  STUDENT  DEVELOPMENT  ACTIVITIES 
ADMINISTRATION  AND   STUDENT   QUALITY  IN  SCHOOL  UNDER  THE   SECONDARY  
EDUCATIONAL  SERVICE  AREA OFFICE 9. THESIS  ADVISORS:  ASST.PROF.MAJ.NOPADOL 
CHENAKSARA, RTAR, Ph.D., AND ASST. PROF.PRASERT INTARAK.Ed.D., 118 pp. 

      The purposes of this research were to determine 1) the role in student development 
activities administration in school under the secondary educational service area office 9 2) 
student quality in school under the secondary educational service area office 9 and 3) the 
relationships between the role in student development activities administration and student 
quality in school under the secondary educational service area office 9. The samples were 52 
schools under the secondary educational service area office 9. The respondents were school 
administrator, teacher, two students, school committee and parent. totally of 312 respondents. 
The research instrument was a questionnaire regarding the role in student development activities 
administration of Ministry of Education and student quality of Office for National Education 
Standards and Quality Assessment (Public Organization).The statistics used in data analyzing were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. 
      The findings were as follows; 
      1. The role in student development activities administration in school under the 
secondary educational service area office 9, as a whole and as an individual aspect, were at a 
high level. 
      2. Student quality in school under the secondary educational service area office 9, as 
a whole and as an individual aspect, was at a high level. 
      3. There was the significant relationship between the role in student development 
activities administration and student quality in school under the secondary educational service 
area office 9 at .01 level of statistical significance. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 การพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยนแปลงไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาเยาวชนของชาติ ใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางสมบูรณ ซึ่งการศึกษาเปนเครื่องมือ
พ้ืนฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เพ่ือใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  
 จากการท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไปแลวนั้น 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในดานตางๆ ไดแก ระบบการศึกษา การจัดการศึกษา การ
บริหารและแนวทางการจัดการศึกษา สําหรับแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหบัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 22 “การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ”1 และมาตรา 24 “การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการดังนี้ 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให คิดเปน ทําเปนรักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 4) 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรมและคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5)สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และ 6) 

จัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ2 

                                                           
 1สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สํานักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ:บริษัทพริก
หวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 13. 
 

2เรื่องเดียวกัน, 14-15. 
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นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ที่มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข3 จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
ปญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ4 การที่เด็กและเยาวชนจะไดรับการ
พัฒนาใหเปนคนดี มีปญญา  มีสุข ไดนั้นจะตองเกิดจากการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูที่
เหมาะสม ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เปนกระบวนการที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  มีสุข  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน  
3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษ
สิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม 2) กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบ
วินัย ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ี
เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนเอ้ืออาทรและสมานฉันท 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และ
ทองถ่ิน5  

ดังน้ันการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสิ่งที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพราะ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและ
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข6 ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งจะเปนการนําไปสูความยั่งยืนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
                                                           
 

3เรื่องเดียวกัน, 5. 
 4กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2552), 5.  
 

5เรื่องเดียวกัน, 20-21. 
 

6เรื่องเดียวกัน, 20. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาเปนการพัฒนาคน เพราะคนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศจะเห็นได
จากจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดไววาการ
จัดการเรียนรูจะมุงเนนการฝกใหนักเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข เพ่ือใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานการศึกษา ไดแก ผูบริหาร และครูใน
สถานศึกษา จะตองมุงสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี มีปญญา มีความสุข โดยการ
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเสริมการเรียนในหลักสูตรในสถานศึกษาทุกระดับชั้น 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่มีประโยชน คือเปนดังเครื่องกําหนดความสําเร็จของหลักสูตร 
เพราะการสงเสริมการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระ  ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด
กิจกรรมไว 3 ลักษณะ อันไดแก   1) กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผน
ชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและ
เขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน 2) กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามท่ี
ดี ความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ชวยเหลือแบงปนเอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตาม
แผนประเมิน และปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และ
ทองถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละตอสังคม และการมีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม 7 
ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมน้ีไดกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย สามารถปรับใชไดทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะ เจตคติจาก
การเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือชวยใหผูเรียน 

                                                           
7สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2553),2-4. 
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เกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการ
ทํางาน และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย คือ ผูเรียนนําองคความรูทักษะจากการเรียนรูและประสบการณของ
ผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และมีจิตสาธารณะที่ดี
งามเปนคนมีปญญา ในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแกปญหาและการใชเทคโนโลยี และ
เปนคนดีมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสรางสรรค ไดนั้น 
จะตองอาศัยองคประกอบสําคัญ คือ นักเรียนและโรงเรียน บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของในโรงเรียน 
ควรมีบทบาทในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยเริ่มต้ังแตการวางแผนความตองการของผูเรียน
และชุมชน โดยเนนความหลากหลายท้ังรูปแบบและวิธีการ เนนการปฏิบัติจริงเปนหมูคณะ สัมพันธกับ
ชีวิตผูเรียน รวมทั้งมีการประเมินผลในสภาพจริง   
 ดังนั้นบทบาทในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนมีปญญา มีความสุขซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนอยางแทจริง 

ปญหาของการวิจัย 
 การจัดการศึกษาที่ผานมาพบปญหาที่สําคัญ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพประชากรหลาย
ประการดวยกัน รัฐบาลจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษาและประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางท่ีใชในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
พัฒนาใหผูเรียน เปนคนดี มีปญญา มีความสุข นอกจากนี้ยังไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวใน
โครงสรางหลักสูตร โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาแบบองครวมของความเปนมนุษยใหครบ
ทุกดาน เมื่อเปนเชนน้ีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จึงจําเปนตองใหมีการสอดแทรก
กจิกรรมเพ่ือกาวสูความเปนมนุษย การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงมีความสําคัญที่ชวยพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  
 คุณภาพนักเรียนเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาเน่ืองจากเปาหมายสูงสุดในการ
จัดการศึกษาคือ การยกระดับคุณภาพของนักเรียน จากงานวิจัยเรื่องปจจัยดานนักเรียนและครูที่สงผล
ตอความจําเปนดานคุณภาพนักเรียน: การวิเคราะหพหุระดับ เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 690 คน 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความตองการจําเปนดานคุณภาพนักเรียนอยูในระดับปานกลาง และมี
ความตองการจําเปนดานคุณภาพนักเรียนดานความดี อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานความเกง และ
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ดานการมีความสุขอยูในระดับปานกลาง8 โดยผลการวิจัยเรื่องดังกลาวทําใหผูวิจัยตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานความดี ดานความเกง และดานการมีความสุขเล็งเห็นวา
เครื่องมือที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน คือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อการยกระดับคุณภาพของนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ความสัมพันธระหวาง
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9   
 2. เพ่ือทราบคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   
 3. เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังนี้ 
 1. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับใด 

 2. คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  อยูใน
ระดับใด 

 3. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียนสัมพันธกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน       
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หรือไม 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 
 1. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับปานกลาง 
                                                           

8พงศวัชร ฟองกันทาและอวยพร เรืองตระกูล. “ปจจัยดานนักเรียนและครูที่สงผลตอความ
จําเปนดานคุณภาพนักเรียน:การวิเคราะหพหุระดับ” วารสารวิจัย มข. (ขอนแกน: สํานักพิมพ
ขอนแกน 2553),105. 
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 2. คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูใน
ระดับปานกลาง 
 3. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสัมพันธกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดนําทฤษฎีเชิงระบบมาเปนขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ซึ่งแคทซและคาน 
(Katz and Kahn) ไดกลาวถึงองคการระบบเปด ซึ่งประกอบดวยระบบยอยๆ ภายในองคกรที่มี
ความสัมพันธ และมีผลกระทบซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยนําเขา 
(Input) มีกระบวนการ (Process) เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิต (Output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร9 สําหรับการจัดการศึกษา ปจจัยนําเขา  
(input) ที่สําคัญของการบริหารไดแก บุคคล งบประมาณหรือแหลงเงินทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณ
ตางๆ รวมไปถึงการจัดการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคผานเขาสูกระบวนการ  (Process) ไดแกการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการนิเทศ ผลผลิต 
(Output) ที่ไดคือคุณภาพนักเรียน องคประกอบท้ังหลายเหลานี้มีผลกระทบตอเนื่องและยังมีปจจัยซึ่ง
มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของสถานศึกษาท้ังทางตรงและ
ทางออม ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และนําขอมูลจากผลผลิตที่ไดเปนขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เพ่ือนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป 10 ใน
ดานบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีผูเสนอแนวคิดไวดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหลายแนวทาง ไดแก 1) 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 2) บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 3) บทบาทของผูเรียน 4) 
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 5) บทบาทของผูปกครองและชุมชน11 สวนพัชรินทร หยาดไธ
สง ไดกลาววา บทบาทของบุคลากรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะตองมีการประชุมวางแผน 

                                                           
9Daniel Katz and  Robert  L. Kahn, The  Social  Psychology  of Organizations, 

2nded. (New  York: John  Wiley &  Sons, 1987), 20. 
10ทองอินทร  วงศโสธร, “ทฤษฎีระบบ” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา หนวยที่ 3 (กรุงเทพ ฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 156-
163. 

11สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2553), 14-16. 
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กําหนดนโยบาย การสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือกันในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในทุกๆดาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอ
ผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ12  ในสวนของคุณภาพนักเรียนถือเปนหัวใจหลักของการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือใหผูเรียน เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดกําหนดตัวบงชี้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนใน
การประเมินคุณภาพภายนอกไวดังนี้ 1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2) ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ตัว  3) ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยาง 4) ผูเรียนคิดเปน ทํา
เปน  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน13 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 พัชรินทร  หยาดไธสง. “การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน

กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547) 

13สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา พ.ศ.2554 (กรุงเทพฯ ,2554), 6. 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

กระบวนการ (process) 

การบริหาร 

การจัดเรียนการสอน 

 
 

 

การนิเทศ 

บทบาทการ
บริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

สภาพแวดลอม (Context) 

สภาพทางสังคม   สภาพทางเศรษฐกิจ    สภาพทางการเมือง 

ปจจัยนําเขา (input) 

บุคลากร 
งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ 
การจัดการ 

ผลผลิต (output) 

 

 คุณภาพนักเรียน 

ที่มา   :  Daniel Katz and  Robert  L. Kahn, The  Social  Psychology  of Organizations, 
2nded.(New  York : John  Wiley &  Sons, 1987), 20. 
 : ทองอินทร  วงศโสธร, “ทฤษฎีระบบ”ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา หนวยที่ 3 (กรุงเทพ ฯ :  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536),156-163. 
 : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2553), 14-16. 
 : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),คูมือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 

(กรุงเทพฯ, 2554), 5-57. 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย เกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย  1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 2) บทบาท
ของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 3) บทบาทของผูเรียน 4) บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา                
5) บทบาทของผูปกครองและชุมชน สวนคุณภาพนักเรียนผูวิจัยยึดคุณภาพผูเรียนไดตามตัวบงชี้
พ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ ดังนี้ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนคิดเปน 
ทําเปน และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

ที่มา  : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2553), 14-16. 
         : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ .2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา พ.ศ.2554 (กรุงเทพฯ, 2554), 5-57. 

คุณภาพนักเรียน ( Ytot) 

ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1) 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2) 
ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Y3)            
ผูเรียนคิดเปน ทําเปน (Y4) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Y5) 

บทบาทการบริหาร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( Xtot) 

1.บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (X1) 
2.บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม(X2)  
3. บทบาทของผูเรียน (X3) 
4.บทบาทของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา (X4) 
5. บทบาทของผูปกครองและชุมชน(X5) 
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ขอตกลงเบ้ืองตน 
 สําหรับตัวแปรตามผูวิจัยไดพัฒนามาจากตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จึงไมตองหาคาความตรง
ของแบบสอบถาม 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง การปฏิบัติตามหนาที่ของบุคลากรทุก
ฝายที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจกรรมที่จัดอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย 
ผูเรียนเปนผูปฏิบัติและมีสวนรวมทุกขั้นตอน นําไปสูการเรียนรูและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอ
สังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 2. คุณภาพนักเรียน หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนในสถานศึกษาที่รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ.ประกอบดวย ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนคิดเปน 
ทําเปน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 3. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ซ่ึงต้ังอยูในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม 
 

 

   ส
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงค และดําเนินไปอยางถูกตองตามหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีตางๆ ผูวิจัยจึงไดศึกษาวรรณกรรมตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ความรู
เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณภาพนักเรียนตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่ชวยใหผูเรียนนําองคความรูทักษะจากการเรียนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และมีจิตสาธารณะที่ดีงามเปนคนมี
ปญญา ในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแกปญหาและการใชเทคโนโลยี และเปนคนดีมี
ความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค 

ความหมายของบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง การปฏิบัติตามหนาที่ของบุคลากรทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจกรรมที่จัดอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย ผูเรียน
เปนผูปฏิบัติและมีสวนรวมทุกขั้นตอน นําไปสูการเรียนรูและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรม
ที่จัดอยางเปนระบบ ประกอบดวยรูปแบบกระบวนการวิธีการท่ีหลากหลาย ใหผู เรียนไดรับ
ประสบการณจากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณคาในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคม มุงสรางเสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับตัว
และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข1  
                                                           
 

1กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2546), 2. 
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 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาเปนการปฏิบัติดวยตนเอง 
คือ เปนชุดของการปฏิบัติการตางๆท่ีมีการเตรียมการ หรือวางแผน ไวเรียบรอยแลว ผูปฏิบัติบัง
เกิดผลตามท่ีคาดหวังไว โดยลักษณะกิจกรรมที่ดี ตองนําไปสูการเรียนรูของผูเรียน การพิจารณาการ
จัดการตนเองของผูเรียน เพ่ิมประสบการณการเรียนรูและมีความสุขในชีวิต ซึ่งควรเนนกิจกรรมท่ี
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ ผูเรียนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ผูเรียนมีโอกาสแสดงออกอยางมี
อิสระทางดานความคิด ผูเรียนคนพบตนเอง รูจักตนเอง สรางความทาทาย กระตุน ใหอยากเขารวม
กิจกรรม สนุกสนาน เพลิดเพลิน บรรยากาศเปนกันเอง มีความหลากหลายในรูปแบบกิจกรรม2 

 วรรณา หมาดเทง ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาเปนกิจกรรมท่ีจัดอยางเปน
ระบบ ดวยกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย เปนกิจกรรมที่นําไปสูการเรียนรู ผูเรียนลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองและบังเกิดผลตามท่ีคาดหวังทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา สามารถ
แบงเปน 2 ลักษณะคือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน3 

 ไตรภพ ดาพัวพันธ ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นใหผูเรียน
ไดรับประสบการณจริงจากการปฏิบัติโดยทางโรงเรียนจัดขึ้นดวยวิธีที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม มุงสรางคานิยมที่ดีงาม คุณธรรมและลักษณะอันพึงประสงคให
เกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนคนดี บําเพ็ญประโยชนตอสังคมประเทศชาติและ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข4 

 กฤษณะ คําสุวรรณ ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไววา เปนกิจกรรมที่จัดอยางเปน
ระบบ มีกระบวนการจัดดวยรูปแบบและวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกผูเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณโดยไดลง
มือปฏิบัติจริง สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิต โดยการปรับตัว ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติ และดํารงชีวิตอยางมีความสุข5 

                                                           
 2สมศักดิ์ สินธุระเวชญ,กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2544), 
51. 
 3วรรณา หมาดเทง, “บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 31. 
 

4
 ไตรภพ ดาพัวพันธ, “การศึกษาปญหาการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 22. 
 

5กฤษณะ คําสุวรรณ “บทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียน
บูรณะศึกษา เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 30. 
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 ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสามารถสรุปไดวา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดอยางเปนระบบ ดวย
กระบวนการและวิธีที่หลากหลาย ผูเรียนเปนผูปฏิบัติและมีสวนรวมทุกขั้นตอน นําไปสูการเรียนรูและ
ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู  8 กลุมสาระ
การเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ อัน
ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ื นในสังคมไดอยางมี
ความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก อันไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถ
ปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

 2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
ความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ชวยเหลือแบงปนเอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตาม
แผนประเมิน และปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับวุฒิภาวะของผู เ รียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบดวย 

  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา 
วิชาทหาร 
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
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 ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมทั้งในขอ 2.1 
และ 2.2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในขอ 
2.2หรือ 2.2  

 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม และการมีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ 
กิจกรรมสรางสรรคสังคม6 

หลักการของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1. มีการกําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียน 

ทุกคน 

 2. เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ 
ความถนัด ความตองการ และเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
 3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมใน
ลักษณะตางๆที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 4. เปนกิจกรรมท่ียึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน 
ปราชญชาวบาน องคกร และหนวยงานอื่น มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม7 

เปาหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหาความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รัก
ความเปนไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25518 

 

                                                           
 

6สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2553),2-4 
 

7เรื่องเดียวกัน,7. 
 

8เรื่องเดียวกัน, 7. 
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แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยความสมัครใจ 

 2. ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณที่หลากหลาย ฝกการทํางานท่ีสอดคลองกับ
ชีวิตจริงตลอดจนสะทอนความรูทักษะ และประสบการณของผูเรียน 

 3. จัดกิจกรรมอยางสมดุลทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุม 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานท่ี 

 4. จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดยมีการสํารวจและใชขอมูลประกอบการ
วางแผนอยางเปนระบบ เนนการคิดวิเคราะหและใชความคิดสรางสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

 5. ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนฐานการ
ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย9 

ขอบขายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดหลากหลายรูปแบบ และวิธีการโดยมี
ขอบขาย ดังนี้ 
 1. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูใหกวางขวางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น ใน
ลักษณะเปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหวางกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
 2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียนตามความ
แตกตางระหวางบุคคล เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพ และการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆ
สนับสนุนคานิยมที่ดีงามและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. เปนกิจกรรมที่ฝกการทํางานและการใหบริการดานตางๆ ทั้งที่เปนประโยชนตอตนเองและ
ตอสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทร ความเปนพลเมืองดี และความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม10 

 

                                                           
 

9เรื่องเดียวกัน,7-8. 
 

10เรื่องเดียวกัน,8. 
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โครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด
โครงสรางเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ปละ 120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน สําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดเวลาใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)   รวม 6 ป  จํานวน 60 ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)  รวม 3 ป  จํานวน 45 ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ป  จํานวน 60 ชั่วโมง 11 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนการประเมินโดยผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 1. หลักการ 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู เรียนเปนระยะอยาง
ตอเนื่อง มุงเนนใหผูเรียนคนหาศักยภาพของตนเอง สะทอนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การ
ทํางานกลุม และการมีจิตสาธารณะ โดยใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการประเมิน 

 2. แนวทางการประเมิน 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

                                                           
11เรื่องเดียวกัน, 9. 
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 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 ประการ คือ 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน 

  2.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
    2.1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

        2.1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวน
รวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

        2.1.3 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนรายกิจกรรม และนําผลการประเมิน ไปบันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน 

        2.1.4 ผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด การประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนครูหรือผูรับผิดชอบตองดําเนินการซอมเสริม และประเมินจนผาน ทั้งนี้ควร
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษาน้ัน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เปนการประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
รายป/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมใน
ปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษาโดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
       2.2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ผู เรียนเปนราบบุคคลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่
สถานศึกษากําหนดนั้น ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร และ
กจิกรรมชุมนุม ชมรม) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
        2.2.3 ผูรับผิดชอบเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหความเห็นชอบ 

        2.2.4 ผูรับผิดชอบเสนอผูบริหารสถานศึกษา พิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 
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3. เกณฑการตัดสิน 

 ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสมดังนี้ 
  3.1 กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

  3.2 กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรม 
และกําหนดเกณฑการผานประเมิน ดังนี้ 
   3.2.1 เกณฑการตัดสินการประเมินรายกิจกรรม คือ ผาน หมายถึง ผูเรียนมี
เวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด และไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ปฏิบัติ
กิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

   3.2.2 เกณฑการตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/รายภาค 
คือ ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน และไมผาน หมายถึง ผูเรียน
มีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก3 ลักษณะ คือ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
   3.2.3 เกณฑการตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือจบระดับ
การศึกษา คือ ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 
และไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางชั้นป ในระดับการศึกษาน้ัน 

 4. แนวทางการแกไขนักเรียนกรณีไมผานเกณฑ 
 กรณีท่ีผูเรียนไมผานกิจกรรมใหเปนหนาที่ของครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ที่จะตองซอม
เสริมโดยใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรมน้ัน แลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวนมีเหตุ
สุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเปนราย
กรณ ี

 5. การประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

  5.1 ผูเรียนมีเวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
โดยสถานศึกษาควรกําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนแตละกิจกรรม สําหรับกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางเวลาเรียน 

  5.2 ผูเรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 
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  5.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือไม
สามารถจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ เชน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาว และนํามาเปนสวนหนึ่งในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
  5.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรมีองคประกอบในการดําเนินการ ดังนี้  
   5.4.1 มีครูที่ปรึกษากิจกรรมและแผนการดําเนินกิจกรรม 

   5.4.2 มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟมสะสมงาน 

   5.4.3 มีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรม 

   5.4.4 มีรายงานแสดงการเขารวมกิจกรรม12 

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 การดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่ตองกําหนด
บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติไดตาม
ความเหมาะสม 

 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
  1.1 กําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
โครงสรางองคกรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหชัดเจน 

  1.2 ชี้แจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนัก ใหครูทุกคนเห็นคุณคาและ
รวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  1.3 พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
มีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเ รียน
และสถานการณปจจุบันอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

  1.4 สรางเครือขายและประสานความรวมและความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษา
กับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

  1.5 นิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา ประเมินผล และสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  1.6 แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบความสําเร็จกับหนวยงานและ
บุคลากรที่เก่ียวของ 
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 2. บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 

  2.1 ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค ขอบขาย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย 

  2.2 ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูเรียนและผูปกครองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

  2.3 รวมกับผูเรียนอออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจของผูเรียน และเปนไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  2.4 สงเสริม กระตุน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
ในการทําแผนงาน โครงการ รวมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 
  2.5 ใหคําปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน
ในการรวมกิจกรรมใหเปนไปตามแผนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

  2.6 ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน และซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผาน
เกณฑพรอมจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมินผล 

  2.7 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหผู เกี่ยวของทราบ แลวนําผลการการจัด
กิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงและแกไข 

  2.8 แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานท่ีประสบผลสําเร็จกับหนวยงานและ
บุคลากรที่เก่ียวของ 
 3. บทบาทของผูเรียน 

  3.1 ศึกษาขอมูล วิเคราะหตนเอง และเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด 
และความสามารถ หรือตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา 
  3.2 เขารับการปฐมนิเทศจากครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 

  3.3 รวมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตางๆตามลักษณะของกิจกรรม 

  3.4 รวมประชุมจัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ดวยความ
เอาใจใสอยางสม่ําเสมอ 

  3.5 รวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนําผลมาพัฒนาตนเองและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมตอครูผูรับผิดชอบ 

  3.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดประสบการณ ทบทวน และสะทอนความรูสึกภายหลัง
การปฏิบัติกิจกรรม (AAR) รวมทั้งสรางเครือขายจิตอาสาและขยายผลตอยอดสูความยั่งยืน 

 4. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4.1 ใหความเห็นชอบและมีสวนรวมในการกําหนดวางแผนดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  4.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความเหมาะสม 
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 5. บทบาทของผูปกครองและชุมชน 

  5.1 มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆของ
สถานศึกษาและชุมชน 

  5.2 ยอมรับในศักยภาพของผู เรียน ใหโอกาสใหผู เรียนไดสํารวจตนเองเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

  5.3 ดูแล เอาใจใสผูเรียน และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปองกัน และ
แกไขปญหาของผูเรียน 

  5.4 เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหแกผูเรียน 

  5.5 รวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูเรียน13 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โดยเสนอไวเปนระบบเพ่ือใหผูเกี่ยวของเห็น
ภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และสามารถนําไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสมดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ขอบขายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 
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 1. กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมแนะแนวมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพรักและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน พ่ึงตนเอง มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิต
และสังคม มีสุขภาพจิตที่ดี และมีจิตสํานึกในการทําประโยชนตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  1.1 หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
คุณภาพผู เ รียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว 2 สวน เพ่ือใหเกิดสมรรถนะ 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และคุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการ 
ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รัก
ความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 
  ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงตองมีกี่สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู เรียนให
เกิดการเรียนรู อันจะนําไปสูสมรรถนะ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ นําไป
บูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนว ที่ระบุไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตโดยมุงจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียนและวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุงหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ให
ครอบคลุมทั้งดานการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตสังคมเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยผู เรียนมี
อิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองดวยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิตหรือ
การเรียนรู ตลอดจนครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเปนพ่ีเลี้ยงและ
ประสานงาน 

  1.2 วัตถุประสงค 
   1.2.1 เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจัก เขาใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอ่ืน 

   1.2.2 เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถวางแผนการเรียนอาชีพ รวมทั้ง
การดําเนินชีวิตและสังคม 
   1.2.3 เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

  1.3 ขอบขาย การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้ 
   1.3.1 ดานการศึกษา ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีวิธีการเรียนรู และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอได
อยางเหมาะสม 
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   1.3.2 ดานการงานและอาชีพ ใหผูเรียนไดรูจักตนเองทุกดาน รูและเขาใจ
โลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสูอาชีพ สามารถ
วางแผนเพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ 

   1.3.3 ดานชีวิตและสังคม ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน รักษสิ่งแวดลอม มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ มี
ทักษะและสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

1.4 แนวการจัดกิจกรรม 

   1.4.1 สํารวจปญหา ความตองการ ความสนใจ และธรรมชาติของผูเรียน 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
   1.4.2 ศึกษาวิสัยทัศนของสถานศึกษา และวิเคราะหขอมูลของผูเรียนที่ได
จากฐานขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล หรือการสํารวจเพ่ือทราบปญหา ความตองการ และความสนใจ 
เพ่ือนําไปกําหนดสาระและรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว 
   1.4.3 กําหนดสัดสวนของกิจกรรมดานการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้ง
ชีวิตและสังคมใหไดสัดสวนที่เหมาะสม โดยยึดสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ตลอดจน
ธรรมชาติของผูเรียนเปนหลัก ทั้งนี้ครูและผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

   1.4.4 กําหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว โดยระดับปะถมศึกษา
จัดเปนรายป/ระดับมัธยมศึกษาจัดเปนรายภาค เมื่อกําหนดสัดสวนของกิจกรรมในแตละดานแลว 
จะตองระบุวาจะจัดกิจกรรมแนะแนวในดานใด จํานวนกี่ชั่วโมง พรอมทั้งจะตองกําหนดรายละเอียด
ของแตละดานใหชัดเจนวาควรมีเรื่องอะไรบาง เพื่อจะไดจัดทําเปนรายละเอียดของแตละกิจกรรมยอย
ตอไป 

   1.4.5การจัดทํารายละเอียดของแตละแผนการปฏิบัติกิจกรรม เริ่มต้ังแตการ
กําหนดชื่อกิจกรรม จุดประสงค เวลา เนื้อหา/สาระ วิ ธีดําเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ และการ
ประเมินผล 

   1.4.6 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว วัดและประเมินผล และ
สรุปรายงาน 

  1.5 การประเมินผลการจัดกิจกรรม ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ครู
ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเรียน และผูปกครอง มีภารกิจตองรับผิดชอบดังนี้ 
   1.5.1. ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหเกิด
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค สอดคลองกับวิสัยทัศนที่สถานศึกษากําหนดและตามสภาพความ
ตองการและปญหาของผูเรียน  รายงานเวลาและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม  ศึกษา ติดตาม และ
พัฒนาผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนไมเขารวมกิจกรรม  ประเมินผลผูเรียน โดยดูจากพัฒนาการของผูเรียน
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเปนสําคัญ ในกรณีที่ผลการประเมินยังไมผานใหครูผูจัดกิจกรรมดําเนินการ
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ซอมเสริมโดยผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมซ้ําหรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมเติม จนกระทั่งผู เรียนบรรลุคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  บันทึกผลการ
ติดตามและประเมินผลผูเรียนไวเปนหลักฐาน 

   1.5.2 ผูเรียน มีเวลาเขารวมกิจกรรมแนะแนวตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด โดยมีหลักฐานแสดงเวลาการเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูผูรับผิดชอบมอบหมาย 
ถาไมผานใหปฏิบัติกิจกรรมซ้ําหรือปฏิบัติเพ่ิมเติม และมีชิ้นงาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามท่ีครูผูจัด
กิจกรรมมอบหมายใหปฏิบัติ 
   1.5.3 ผูปกครอง ผูปกครองควรมีสวนรวมในการประเมินผลพัฒนาการของ
ผูเรียน และมีการบันทึกสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน14 

 2. กิจกรรมนักเรียน 

      2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกอบรมให
การศึกษาและพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เปนไปตามความมุง
ประสงค หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกไดกําหนดไว   ปจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเปน
กระบวนการทางการศึกษาสวนหน่ึง ซึ่งมุงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง รางกาย จิตใจ 
และศีลธรรม เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีความประพฤติดีงามไมกระทําตนให เปนปญหาตอสังคมและ
ดํารงชีวิตอยางมีความหมายและสุขสบาย 

   2.1.1หลักการ 
   กระบวนการลูกเสือมีหลักการสําคัญ ดังนี้มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ 
จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริงใจ  จงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ 
ความเขาใจท่ีดีซึ่งกันและกัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับ และใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือน
มนุษยทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพส่ิงทั้งหลายในโลก มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และลูกเสือทุกคนตองยึดมั่นในคําปฏิญาณของกฎลูกเสือ 

   2.1.2 วัตถุประสงค  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 8 ไดกําหนด
วัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมให
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคม ใหเกิดความสามัคคีและมีความ
เจริญกาวหนา ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้  1.ใหมี
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นิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 2 .ใหมีคงวามซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน 3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 4. ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนการทํา
กิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศชาติ 

   2.1.3 ขอบขาย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบ
วินัยและกฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกัน ใหรูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเปนไปตามขอบังคับของสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติรวมทั้งใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
กําหนดหลักสูตรเปน 4 ประเภทดังนี้ 
   - ลูกเสือสํารอง   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

   - ลูกเสือสามัญ   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

   - ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

   - ลูกเสือวิสามัญ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

   2.1.4 แนวการจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการ
จัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมีองคประกอบ 7 ประการ คือ 1.คําปฏิญาณและ
กฎ ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว
ใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติไมได “หาม” ทํา หรือ “บังคับให” ทํา แตถา “ทํา” ก็จะทําใหเกิดผล
ดีแกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได ฯลฯ   2.เรียนรูจากการกระทํา เปน
การพัฒนาสวนบุคคล ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของผลงานอยูที่การกระทําของตนเอง ทําใหมีความรูที่
ชัดเจน และสามารถแกปญหาตางๆดวยตัวเองได และทาทายความสามารถของตนเอง  3.ระบบหมู 
เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพ้ืนฐานในการอยูรวมกันการยอมรับซึ่งกันและกัน การแบง
หนาที่ความรับผิดชอบ การชวยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเปนการเรียนรูการใชประชาธิปไตยเบื้องตน  4. 
การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ดวยการใช
สัญลักษณรวมกัน ไดแก เคร่ืองแบบ เครื่องหมาย การทําความเคารพ รหัส คําปฏิญาณ กฎ คติพจน 
คําขวัญ ธง เปนตน วิธีการน้ีจะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ
ลูกเสือแหงโลก ซึ่งมีสมาชิกอยูทั่วโลกและเปนองคกรท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 5.การศึกษาธรรมชาติ 
คือ สิ่งสําคัญอันดับหน่ึงในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใสตามชนบท ปาเขา ปาละเมาะ และพุม
ไม เปนที่ปรารถนาอยางยิ่งในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติ 6.ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม 
กิจกรรมตางๆที่จัดใหเด็กทํา ตองมีความกาวหนาและดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากท่ี
จะทําและวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธกับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกม
การเลนที่สนุกสาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจท่ีดี  7.การสนับสนุนโดยผูใหญ 
ผูใหญเปนผูชี้แนะหนทางที่ถูกตองใหแกเด็กเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลง
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ไปทั้งคูมีความตองการซ่ึงกันและกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญชวยชี้นํา ผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสู
หนทางที่ดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีที่สุด จึงเปนการรวมมือกันทั้งสองฝาย 

   2.1.5 การประเมินผลกิจกรรม  การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่ง
นอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลวตองพิจารณาดานความประพฤติ พฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมท่ีเนนทักษะและการปฏิบัติตางๆ ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพ
จริง ซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน 2 สวน คือ กิจกรรมบังคับ เปนการประเมินผลกิจกรรมตาม
หลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนผานเกณฑการตัดสินเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเขารวมกิจกรรมและ
ผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ป โดยวิธีการ
สังเกตการเขารวมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑการ
ประเมินเปน “ผาน”และ “ไมผาน” และวิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชาใชวิธีการ
ทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม หลักเกณฑในขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 
      2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมที่ผูเรียนรวมกลุมกัน
จัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน เพ่ือเติมเต็มความรู ความชํานาญ 
ประสบการณ ทักษะเจตคติเพ่ือพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

   2.2.1 หลักการ   
   เปนกิจกรรมที่เกิดจากการสรางสรรคและออกแบบกิจกรรมของผูเรียนตาม
ความสมัครใจ ใหผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีม ชวยกันคิด ชวยกันทําและชวยกันแกปญหา สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา
และทองถ่ิน 

   2.2.2 วัตถุประสงค 
   1.เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความ
ตองการของตน 2.เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ให
เกิดประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ  3.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม 4.เพ่ือใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 

   2.2.3 ขอบขาย 

   เปนกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูเรียน จัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาใน
ดานความรูและทักษะปฏิบัติ ของผูเรียน สามารถจัดไดทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน 

   2.2.3 แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
ใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมไดหลากหลายท้ังรูปแบบภายในหรือภายนอกหองเรียน และระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม  กรณีสถานศึกษามีการจัดต้ังชุมนุม หรือชมรมอยูแลว สถานศึกษาควรสํารวจความสนใจ
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ของผูเรียนในการเลือกเขารวมชุมนุม ชมรม กรณีที่สถานศึกษายังไมมีการจัดต้ังชุมนุม ชมรม ควรให
ผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุม ชมรม และเชิญครูเปนที่ปรึกษา โดยรวมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
ตามระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนด ถอดประสบการณแลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรกิจกรรม
และครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑการประเมินผล 

   2.2.4 การประเมินผล การประเมินผลกิจกรรม เปนกระบวนการทดสอบ
ความสามารถและพัฒนาการดานตางๆซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลวยังตองพิจารณาดาน
ความประพฤติ พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตางๆ ดวยวิธีการประเมินท่ี
หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง โดยกําหนดเกณฑการประเมินเปน “ผาน”และ “ไม
ผาน”15 

 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปน
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
ลักษณะอาสาสมัครเพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจผูเรียนใหมีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิต
สาธารณะเพ่ือชวยสรางสรรคสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 

   3.1 หลักการ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่ตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดย
ใหผูเรียนคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา 
  3.2 วัตถุประสงค 
   3.2.1เพ่ือใหผู เรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

   3.2.2. เ พ่ื อ ใ ห ผู เ รี ย น ออกแบบก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แล ะ
สาธารณประโยชนอยางสรางสรรคตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
   3.2.3. เพ่ือใหผู เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.2.4.เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิด
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   3.2.5เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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  3.3 ขอบขาย เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
กิจกรรมจิตอาสา โดยผูเรียนดําเนินการดวยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
  3.4 แนวการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เนนให
ผูเรียนรวมกันสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา รวมกันออกแบบการจัด กิจกรรม วางแผนการจัด
กิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รวมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมรายงานผล พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน
สามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมไดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ จัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการใน 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนเอง โดยผูเรียนสามารถจัด
กิจกรรมตามองคความรูที่ไดจากการเรียนรูและประสบการณซึ่งสามารถจัดกิจกรรมไดทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผูเรียน
นําเสนอการจัดกิจกรรมตอโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการ โครงงานหรือกิจกรรม 
ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดที่ชัดเจน โดยสามารถจัดกิจกรรมไดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
และจัดกิจกรรมรวมกับองคกรอื่น หมายถึง กิจกรรมท่ีผูเรียนอาสาสมัครเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน
หรือองคอ่ืนๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโดยผู เรียนสามารถเลือกเขา
รวมกิจกรรม กับหนวยงานอ่ืนที่เขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน หรือ รวมกับหนวยงานอ่ืนที่จัดกิจกรรม
นอกโรงเรียน 

  3.5 เงื่ อนไขเวลาเข าร วมกิจกรรม ผู เ รี ยนเข าร วมกิจกรรมเ พ่ือสั งคมและ
สาธารณประโยชนอยางตอเนื่องทุกภาคเรียน/ป โดยขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา เนน
ใหผูเรียนเปนผูจัดกิจกรรมดวยตนเองทุกขั้นตอนและตอเนื่อง โดยมีครูเปนที่ปรึกษากิจกรรม  ผูเรียน
จะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในเวลาสถานที่ หรือรูปแบบของ
กิจกรรมใดก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแตลพสถานศึกษาและขึ้นอยูกับการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
  3.6 การประเมินผลกิจกรรม  การประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมใหครบตามกรอบเวลาในโครงสรางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ป จํานวน 
60 ชั่วโมง 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง 3) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง ในกรณีที่ผูเรียนไมผาน ครูที่ปรึกษาตองใหผูเรียนซอม
เสริมการทํากิจกรรมใหครบตามกรอบเวลาที่กําหนดในโครงสรางของหลักสูตร16 
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คุณภาพนักเรียนตามตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 สมศ .มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลักเพ่ือใหความมั่นใจวาผูเรียน
จะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูทองถิ่นใดก็ตามระบบการประกันคุณภาพเปน
เครื่องมือในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา  
 2. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเปนหลักตามมาตรา 51ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติโดยใหนําหนักรอยละ 80 และใชขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 
 3. ประเมินโดยวิธีการและขอมูลท้ังเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและเชิงพัฒนาการโดยพิชญ
พิจารณ (Peer Review) 

 4. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือไดเพ่ือกระตุนใหการ
ประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 5. ประเมินในเชิงกระบวนการโดยใหน้ําหนักรอยละ 20 และใหความสําคัญกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู เครื่องมืออุปกรณ คุณภาพและความพรอมของผูเรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานและการประกัน
คุณภาพภายใน 

 6. ลดจํานวนตัวบงชี้และจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยถายโอน
ตัวบงชี้และมาตรฐานเก่ียวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

คํานิยามของกลุมตัวบงช้ี  
 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554- 2558) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แบงเปน 3 กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม ดังนี้  
 กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดย กําหนด
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ
และผลกระทบไดดีและมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนการพัฒนามาจากรอบ
แรกและรอบสองประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 1-8 

 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน 

เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 8-10 
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 กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายท่ี
แสดงถึงความเปนผูชวยเหลือสังคมและแกปญหาสังคมของสถานศึกษา เชน การปฏิรูปการศึกษา การ
สงเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา การปองกันสิ่งเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเ ซียน การ
อนุรักษพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอมการปองกันอุบัติภัย การแกปญหาความขัดแยง การสราง
สังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดและหนวยงานตนสังกัดใหการ
รับรองการกําหนดตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของสถานศึกษา ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 11 และ 12 

หลักเกณฑการกําหนดตัวบงช้ี  

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีการ
พัฒนาตัวบงชี้ 3 กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริม ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ขอ38ซึ่งกําหนดใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ ในเรื่องดังตอไปน้ี  

1. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนได
อยางมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานน้ีดวยตัวบงชี้พ้ืนฐาน 5 ตัว
บงชี้ตัวบงชี้อัตลักษณ 2 ตัวบงชี้และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน 
  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนคิดเปน ทําเปนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน 

ตัวบงชี้อัตลักษณ 
  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

สถานศึกษาและผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
  ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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2. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

39 ระบุวา“ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงโดยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานน้ีดวยตัวบงชี้
พ้ืนฐาน 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน 
  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู

ความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
3. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

24  ระบุวา “จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผู เรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพ่ือใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังจัดการเรียนรู ให เกิดขึ้ นไดทุก
สถานการณ” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พ้ืนฐาน 1 ตัว
บงชี้ ดังนี้ 

 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  
  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 

48 ระบุวา“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานน้ีดวย
ตัวบงชี้พ้ืนฐาน 1 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  
  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

กลุมตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

ครอบคลุมมาตรฐานที่วาดวย 

 1. ผลการจัดการศึกษา       

 2. การบริหารจัดการศึกษา 
 3. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 4. การประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบดวย 3 กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน (8 ตัวบงชี้)
 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (2 ตัวบงชี้) และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (2 ตัวบงชี้) มีจํานวน
รวมทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

1. กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 

 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษาโดยกําหนดตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติไดซึ่งสามารถชี้ผลลัพธและ
ผลกระทบไดดีและมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายในเปนการพัฒนามาจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกและรอบสอง ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้   
 ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี หมายถึง ผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย และผูเรียนที่มีสุขภาพจิตดี 
ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ยอย คือ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑรวมทั้ง
รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย หมายถึง ผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) และผูเรียนท่ีปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เชน สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล เกม เปนตน 

  ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง  ผูเรียนมีความซาบซ้ึงในคุณคา อารมณ
ความรูสึกในส่ิงที่ดีงาม ไพเราะ นาร่ืนรมย พัฒนา ฝกฝน และซึมซับจนเปนลักษณะนิสัยและรสนิยม
โดยผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร เชน กิจกรรมศิลปะ 
 ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนที่เปนลูกที่
ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเปนคนดีของสังคม ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
ยอย คือ 
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  ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผูเรียนเปนลูกท่ีดีของพอแม ผูปกครอง หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะ
ของการเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ตามประเด็นดังนี้ บํารุง ดูแล กตัญู สรางความสุข ความ
สบายใจใหพอแม ผูปกครอง ตามอัตภาพ เชน หุงขาว ทําอาหาร เสิรฟอาหาร มีการดอวยพร ดอกไม 
ของขวัญใหตามเทศกาล เปนตน  ชวยทํากิจธุระ การงาน เชน ชวยทําความสะอาดบานหรืองานบาน 
ชวยซื้อของ ชวยกิจธุระ การงาน ที่พอแม ผูปกครอง ขอใหชวยเหลือดวยความเต็มใจ เปนตน สืบทอด 
รักษาวงศสกุล เชนการไมเสพส่ิงเสพติด ไมดื่มสุรา ไมเลนการพนัน ไมสรางความเดือดรอนใหแกพอแม 
ผูปกครอง สรางชื่อเสียงใหแกครอบครัว เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน เปนตนประพฤติตนให
เหมาะสมกับความเปนลูกที่ดี เชน เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ผูปกครอง ปฏิบัติตนในโอวาทของพอ
แมผูปกครอง ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และไหวพอแมผูปกครองกอนไปและกลับจากโรงเรียน เปนตน 

  ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน หมายถึง ผูเรียนที่ไมขาดเรียน ไม
มาสาย ไมออกจากการศึกษากลางคัน และไมมีปญหาดานการปกครอง รวมทั้งมีคุณลักษณะของการ
เปนผูเรียนท่ีดี ไดแก สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 
ซื่อสัตยสุจริต มุงมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ีและสิ่งของทั้งสวนรวมและสวนตัว อยูอยาง
พอเพียง รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทยและยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม หมายถึง ผูเรียนใหการ
ชวยเหลือผู อ่ืนหรือสวนรวมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม โดยการบําเพ็ญ
ประโยชนซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีตามโอกาสอันควร และควรปฏิบัติอยูตลอดเวลาจนเปนนิสัย เชน 
การชวยเหลืองานโรงเรียน ชวยทําความสะอาดสถานที่ที่เปนของสวนรวม เปนตน 

 ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง หมายถึง ผูเรียนคนควาหาความรูจาก
การอาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับ
ผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ยอย คือ 

  ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ผูเรียนเรียนรูดวยการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู ความเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริง ความ
คิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ที่บันทึกไวในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ แผนศิลา ใบลาน ปายโฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยการอาน การดู การฟง และการเขียน 

  ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผู เรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผู อ่ืนท้ังในและนอก
สถานศึกษา หมายถึง ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมจริง และมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถรวมกิจกรรมไดทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
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 ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม
ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ยอย คือ 

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ ที่นําไปสูการ
สรางองคความรู หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 
  ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม หมายถึง ผูเรียนมี
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  ความสามารถในการแกปญหาและความขัดแยงตางๆอยาง
เหมาะสมซึ่งเปนสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551และมี
ความสามารถในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล การปรับตัวใหทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผูเรียนให
บรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

 ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

  ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6   
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
ซึ่งแสดงถึงการเรียนรูภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความ
เปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ติดตอธุรกิจการ
งานการพัฒนาอาชีพและเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ถือเปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู 
อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนชํานาญในการใช
เพ่ือการสื่อสารการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อนําไปใชในชีวิตจริงซ่ึงตองเรียนรูทั้งการอาน 
การเขียน การฟง การดู และการพูด หลักการใชภาษาไทย รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม 

  ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางซ่ึงมุงใหไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของ
มนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

ปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบชวยให คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได การเรียนรูในกลุมสาระนี้มีสาระหลักที่จําเปน คือ จํานวนและการ
ดําเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร 
  ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6   
   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางเปนกลุมสาระที่มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับ
กระบวนการมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และแกไขปญหาที่หลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติ
จริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระสําคัญใหเรียนรู คือ สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับส่ิงแวดลอม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่พลั งงาน 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ตัวบงชี้ที่ 5.4   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6   
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง กลุมสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง เปนกลุมสาระที่วาดวยการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความเชื่อมสัมพันธกัน
และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม ไดกําหนดใหเรียนรู
สาระตางๆ ไดแก ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร 
  ตัวบงชี้ที่ 5.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษาในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6   
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุ ม ส า ระก า ร เ รี ยน รู ต า ม
หลักสูตรแกนกลางเปนกลุมสาระที่วาดวยภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม 
ทางปญญาหรือจิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน ซึ่งไดกําหนดใหมีสาระท่ีเรียนรูไดแก 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหวการออกกําลังกาย การ
เลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิต 

  ตัวบงชี้ที่ 5.6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    
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  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางซึ่ง
แสดงถึงการมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งใน
คุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตางๆ ประกอบดวย
สาระสําคัญ คือ ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป 
  ตัวบงชี้ที่ 5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพ่ือใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการ
ทํางานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสําคัญในการ
เรียนรู ไดแกการดํารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการอาชีพ 

  ตั ว บ ง ชี้ ที่  5.8 ผู เ รี ย นมี ผ ล สั มฤทธิ์ ท า ง กา ร เ รี ย นกลุ ม ส า ร ะกา ร เ รี ย น รู
ภาษาตางประเทศ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางท่ีมุงพัฒนาผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารใน
สถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความเขาใจ
เรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรม
ไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค สาระสําคัญที่เรียนรู ไดแก ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษาและ
วัฒนธรรมภาษาและความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและ
โลก 

 ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การ
ดําเนินการของสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนถึงความสามารถของผูเรียนเปน
รายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ยอย คือ 

  ตัวบงชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา หมายถึงระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการและการสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษา มีเกณฑการประเมินคุณภาพและการบริหาร
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 1.สถานศึกษามีการใหความรูและอบรมครูอยาง
นอยปละ1-2 คร้ังหรือครูไปอบรมพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง 2.สถานศึกษามีการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนอยางสม่ําเสมออยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 3.สถานศึกษามี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอยางสม่ําเสมออยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4” สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา  5.สถานศึกษามี
การนําผลประเมินจากขอ 1-4ไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบ 
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  ตัวบงชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 8 ขอ ดังนี้ 1. การกําหนดเปาหมายท่ี
ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรู ทักษะกระบวนการท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการและ
ความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค 2. การศึกษาวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล แลวนํา
ขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน  3. การออกแบบการ
เรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพ่ือนํา
ผูเรียนไปสูเปาหมาย 4. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรู 5. การจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 6. การประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน รวมท้ังการวางเง่ือนไขใหผูเรียน
ประเมินความกาวหนาของตนเองและนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  7. การวิเคราะหผลการ
ประเมินและนํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  8. 
การศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึงการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพยั่งยืนและตอเนื่อง  

 ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด หมายถึง
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงท่ีวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอท่ี14 ระบุวา “กําหนดใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ที่ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตน สังกัด ทั้งนี้สถานศึกษา
จะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมตัวบงชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากตนสังกัด จะเปนคะแนนท่ีสามารถสะทอนประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของสถานศึกษาได ดังนั้นในการประเมินตัวบงชี้นี้จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด ไมตองทําการประเมินใหม  

 2. กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
 ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่ส งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของแตละสถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัด ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  
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 ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา หมายถึง ผลลัพธหรือผลการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ซึ่งกําหนดไวเปนขอมูลเบื้องตนและเปนขอตกลงรวมกัน
ระหวางคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดที่กําหนดเปนอัตลักษณ
ของสถานศึกษาโดยสมศ.จะประเมินตามอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินงานตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา ซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ เชน โรงเรียนที่เนนทางดาน
วิทยาศาสตร กีฬา วิถีพุทธ สองภาษา เปนตน  

 3. กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึง 
ความเปนผูชวยเหลือสังคมและแกปญหาสังคมของสถานศึกษา เชน การปฏิรูปการศึกษา การสงเสริม 
และสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา การปองกันสิ่งเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน การอนุรักษพลังงาน 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมการปองกันอุบัติภัย การแกปญหาความขัดแยง การสรางสังคมสันติสุขและ
ความปรองดอง ฯลฯโดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดและหนวยงานตนสังกัดใหการรับรองการกําหนดตัว
บงชี้มาตรการสงเสริมของสถานศึกษา ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  
 ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการท่ีนํามาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาทั้งในสถานศึกษาและ/
หรือชมุชนรอบสถานศึกษา โดยเนนการแกปญหาทองถิ่นท่ีมีการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมทั้ง
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสังคม รวมท้ังมีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และการพัฒนาบุคลากร 
 ตัวบงชี้ที่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหมายถึงสถานศึกษามีการ
กําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนขอตกลง
รวมกันระหวางสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด สมศ.และ/หรือ หนวยงานสนับสนุน เชน สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตน โดยกรณีสถานศึกษาของ
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รัฐบาลควรมีการกําหนดมาตรการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอตกลงในการดําเนินงานและ
การใชทรัพยากรกับรัฐบาล17  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยในประเทศ 

 วัชระ ปจจุสานนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโร
เรียนที่เปดสอนในชวงช้ันที่ 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบวา 1. 
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
ครูผูสอน อยูในระดับมาก 2. ปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 
และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและครูผูสอน อยูในระดับนอย 3. สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน
ที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและครูผูสอน  ไมแตกตางกัน 4. ปญหาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและครูผูสอน  ไม
แตกตางกัน 5. สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและครูผูสอน ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน 6. ปญหาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและครูผูสอน ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน 7. สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานที่ตองหา
แนวทางพัฒนามี 2 ดาน ไดแกขั้นปฏิบัติกิจกรรมและขั้นการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางพัฒนาไวแลว18 

 ศิธัญญา บุญเสริม ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนโรงเรียนในฝนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

                                                           
 17 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา พ.ศ.2554 (กรุงเทพฯ , 2554), 5-57. 

18  วัชระ ปจจุสานนท, “สภาพและปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนท่ีเปดสอน
ในชวงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”(ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553), บทคัดยอ. 
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สมุทรปราการ พบวา 1. ระดับบทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนในฝน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวม
และรายดานทั้ง 4 ดาน มีคาเฉลี่ยนอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ บทบาท
ของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดานการ
ประเมินและรายงาน ดานการสงเสริม สนับสนุน และดานการนิเทศและติดตาม 2. เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับบทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางานพบวามีความแตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 3. ขอเสนอแนะที่มี
ตอบทบาทของผูบริหารไดแก 3.1 ครูควรมีสวนรวมในการบริหารงาน 3.2  การมอบหมายหนางานท่ี
ตรงกับความถนัดของผูปฏิบัติ 3.3 การปฏิบัติงานรวมกับผูบริหาร 3.4 การเปดใจใหกวางยอมรับฟง
ความเห็นของครู19 

 ขวัญนคร ปกปอง ศึกษางานวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือดสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา 1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนโรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จากการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 1.1 สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
พบวา ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอย สวนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท้ัง 3 กิจกรรม อยูในระดับนอย 1.2 ปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน พบวา ปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก 2. แนวทางพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในครั้งนี้ คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการนิเทศภายใน 3. ผลการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนโรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบวาครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก20 

 วราภรณ พานธงรักษ ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3  พบวา 1. 
                                                           
 

19 ศิธัญญา บุญเสริม, “บทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนใน
ฝนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ” (ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2553), บทคัดยอ. 
 

20 ขวัญนคร ปกปอง, “การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เรียน โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3”(ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,2555), บทคัดยอ. 
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บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมี 3 ดาน
ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแกบทบาทดานการสรางความตระหนัก บทบาทดานการกําหนด
แผน และบทบาทดานการพัฒนาองคความรูและความสามารถใหใหบุคลากร 2. ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกันมีบทบาทในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยผูบริหารที่มีประสบการณมากกวา 5 ป จะมีบทบาทในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนมากกวาผูบริหารที่มีประสบการณ 1-5 ป21 

 ศรีสุดา วรกา ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี  พบวา 1. พฤติกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนโดยรวมและรายดานไมมีนัยสําคัญทางสถิติ22 

 ทิพยธารา ประทุมมณี  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา 1. สภาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
จุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานขอบเขตของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานเปาหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานแนวทางการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และดานกรอบความคิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูในระดับ
ปานกลางขึ้นไปทุกรายการโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและสนใจของตนเอง การมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมบูรณาการกับชีวิตจริง ใหผู เรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตและ
รูสึกสนุกกับการใฝรูใฝเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
ครู พอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การมีสวนรวม
                                                           
 21 วราภรณ พานธงรักษ, “บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3  ” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2555),บทคัดยอ. 
 

22 ศรีสุดา วรกา, “ศึกษาการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2554),บทคัดยอ. 
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ในการกําหนดใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูเปนที่ปรึกษาถือเปนหนาที่ และงานประจํา โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมที่ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทํากิจกรรมท่ี
เปนประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆ การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมท่ีสนองความสนใจ ความ
ถนัด ความตองการของผูเรียน 2. ผลการศึกษาปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะในคําถามปลายเปด 
ในการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูปกครองขาดความรู ความ
เขาใจในการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนื่องจาก ฐานะ
ยากจน ผูปกครองใหความรวมมือในการวางแผนการจัดกิจกรรมนอยและขาดงบประมาณในการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับประเด็นขอเสนอแนะของผูปกครอง พบวา ควรมีการประชุม 
อบรม สรางความรูความเขาใจในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแกผูปกครองคือควรจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามที่ไดวางแผนไวและตอเน่ืองโดยใหผูเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลาย23 

 วันเพ็ญ ศรีลากุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตาตาม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีระดับการปฏิบัติตนตอ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในภาพรวมและรายดานทั้ง 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาการอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมดานการพัฒนาการทํางานและการดําเนินชีวิต และดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก24 

 วรรณา หมาดเทง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากการประเมินผลงานของครูอยูในรูปแบบเอกชนจึงทําใหครูตองมี
ความตื่นตัวมากและพยายามพัฒนาตัวเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้น ตลอดจนผลงานที่ตนเอง
ไดรับมอบหมายใหอยูในเกณฑดี และครูทุกครูตองใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ในการคิด
รูปแบบหรือวางแผนการตลอดจนการประเมินผลนักเรียนอยางหลากหลาย เพ่ือเปนการรับรองการ
ประเมิน สมศ.โดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนคือโรงเรียนจะตองผานการประเมิน เพื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
                                                           
 23 ทิพยธารา ประทุมมณี, “การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” 
(ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย,2551),
บทคัดยอ. 
 

24
 วันเพ็ญ ศรีลากุล, “การปฏิบัติตนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง”(ปริญญาศึกษาศาสตรหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2552),บทคัดยอ. 
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การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแกขั้นเตรียมความพรอม ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและขั้นการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษามีการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งระยะส้ันและระยะยาวอยางชัดเจน มีการ
สนับสนุน สื่อ อุปกรณที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียนอยางเพียงพอ มีการตัดสินผลการ
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงดานการบริหารใหดีขึ้น
อยางยุติธรรม ตลอดจนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของ
ผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูอยางตอเนื่อง25 

 มุนีนะห บูงอตาหยง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
อิสลามแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1 ตามความเห็นของครู พบวาโดย
ภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกรายการ
เหมือนกันทุกดาน ทั้งน้ีรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
อิสลาม ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1 ตามความเห็นของ
ผูบริหารและฝายกิจกรรมหรือเจาหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งมีความเห็นตรงกันพบวา มี
การใชทุกโรงเรียนท้ังหมด 6 รูปแบบ คือ กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺ (กลุมศึกษาอิสลาม) กิจกรรมละหมาดกิ
ยามุลลัยลฺญะมาอะฮฺ กิจกรรมถือศีลอดรวมกันเดือนละ 1-2 ครั้ง กิจกรรมพ่ีเตือนนอง/เพ่ือนเตือน
เพ่ือน กิจกรรมการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับความประเสริฐของคุณธรรมจริยธรรมในแตละดานและ
คายอบรมจริยธรรมอิสลาม 2. ปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1 
พบวา ครูผูบริหารและฝายกิจกรรมหรือเจาหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความเห็นที่
สอดคลองกันคือ ปญหาดานเวลาไมเพียงพอและงบประมาณท่ีมีจํากัด บุคลากรบางสวนขาดความ
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและไมใหความรวมมือ นักเรียนขาดจิตสํานึกและไมเห็นคุณคา
ของคณุธรรมจริยธรรม ความแตกตางดานฐานะของครอบครัว ขาดความรวมมือจากผูปกครอง พอแม
ไมคอยเอาใจใสในเร่ืองการปลูกฝกคุณธรรมจริยธรรมแกบุตรหลานและไมมีกิจกรรมที่เนนเฉพาะดาน 
สวนขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังกลาวคือ ผูบริหาร บุคลากรและนักเรียนควรสราง
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางท่ีดี ควรมีการปรับปรุงเวลาเรียนและให
มีความพรอมดานสื่อวัสดุอุปกรณ ควรเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถในการนําเสนอรูปแบบ

                                                           
 

25
 วรรณา หมาดเทง, “บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551),108-109. 
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กิจกรรมและบทบาทในการดําเนินกิจกรรม ควรมีกิจกรรมประชุมผูปกครองเปนประจํา ควรจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมการทําฮาลาเกาะฮฺประจําโรงเรียน
และจัดใหมีการประชุมฮาลาเกาะฮฺทุกสัปดาห และกิจกรรมการเยี่ยมบานของนักเรียน26 

 ณัฐชยา ฐานีสร,นรา บูรณรัช,วรรณี ลิมอักษร,อุษา เหมตะศิลปะ,ดวงจันทร เดชรักษา,ศุภวดี 
บุญญวงศ ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีขนาดเล็กตั้งกระจายอยูตามเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาในจํานวนท่ี
ใกลเคียงกัน งบประมาณที่จัดสรรใหกิจกรรมพัฒนาผู เรียนมีนอยมากและแทบไมมีเลย สถานศึกษา
สวนใหญกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนไวเปนเกณฑในการจบหลักสูตรที่สําคัญมากท่ีสุด
คือ ความซื่อสัตยสุจริต รองลงมาไดแก การเห็นแกประโยชนตอสวนรวม และการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามลําดับ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละประเภทท้ังกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมใน
เครื่องแบบ และกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน จะมีลักษณะการบริหารจัดการ 
กระบวนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลและปจจัยท่ีสงผลมีความหลากหลายแตกตางกัน
ออกไปตามบริบทของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น มีจํานวน 154 กิจกรรม 
มีความสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 19 
ดาน สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้นมีจํานวน 137 กิจกรรม ที่มีความสอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปนผลจากการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ที่อยูในระดับดี และมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ การดนตรี และกีฬา รองลงมาไดแกความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน และดานการมีทักษะใน
การทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต27 

 สมใจ ขําสุภาพ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต1ใน 3 ดาน คือ 1. ดานแนวคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา การปฏิบัติในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ปฏิบัติมากท่ีสุด คือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย
                                                           

26
 มุนีนะห บูงอตาหยง, “กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1” 
(ปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร, 2552),
บทคัดยอ. 

27
  ณัฐชยา ฐานีสร, นรา บูรณรชั ,วรรณี ลิมอักษร, อุษา เหมตะศิลปะ, ดวงจันทร เดชรักษา

และศุภวดี บุญญวงศ, “ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา” (งานวิจัยคณะ
ศึกษาศาตร มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553), บทคัดยอ 
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คํานึงถึง “ผูเรียนเปนสําคัญ” 2. ดานรูปแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา การดําเนินงานใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติที่เปนไปตามหลักสูตรไดกําหนดไว สวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาขอที่มีคะแนนการปฏิบัติเปนรายขอนอยที่สุดคือมีการเชิญวิทยากรภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3. ดานการประเมินผล พบวา การดําเนินงานโดยรวมอยู
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ สรางโอกาสใหผูปกครองและชุน
มีสวนรวมในการประเมินผล ปญหาการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใน 3 ดาน คือ 1. ปญหาดาน
แนวคิดการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวาภาพรวมมีปญหาอยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ ขาดการนําแนวคิดใหมๆมาใชในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2. ปญหาดานรูปแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ในภาพรวมมีปญหาอยูระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีปญหามากท่ีสุด คือ ขาดวิทยากรจากชุมชนที่จะใหความรูกับ
นักเรียน 3. ปญหาดานการประเมินผล พบวา ในภาพรวมมีปญหาอยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่มีปญหามากท่ีสุดคือ ครูขาดความรูและความเขาใจและทักษะในการประเมินผล28 
 อัญชลี อินทรเรือง  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก  ผลการวิจัย
พบวา 1. บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครนายก โดยรวมอยูในระดับมาก 2. ระดับคุณภาพนักเรียนจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ดานผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายกอยูในระดับดี และ 3. 
ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารกับระดับคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก มีความสัมพันธกันทางบวก อยูในระดับปานกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0129 

 ยิ่งกมล นาคะเวช ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกับคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ผลการวิจัยพบวา 1. การปฏิบัติของสถานศึกษาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการปองกันและการแกไขปญหา และ
ดานการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ 2. คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
                                                           

28
 สมใจ ขําสุภาพ, “สภาพและปญหาการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, 2553), บทคัดยอ. 
 

29
 อัญชลี อินทรเรือง, “ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารกับ

คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), บทคัดยอ. 
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ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานมี
มาตรฐานอยูในระดับมาก ไดแกดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี ทักษะในการหลีกเลี่ยง 
ปองกันภัย อันตราย และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เจตคติที่ดีและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพสุจริต ตามลําดับ 3. ความสัมพันธระหวางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กับ
คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .0130  

 อมรรัตน  เชิงหอม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ
โรงเรียนในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1.  
สภาพการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครพนมเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 2. ปญหาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในอําเภอทาอุเทน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนมเขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3. สภาพการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนมเขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานไมเกิน  10 ป และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 10 ปขึ้นไป โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 4. ปญหาการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนมเขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานไมเกิน 10 ป และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน 10 ป ขึ้นไป โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ปญหาการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะการคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และดานการแสวงหาความรูพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.0531 

 

 

 
                                                           
 

30
 ยิ่งกมล นาคะเวช, “ความสัมพันธระหวางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกับ

คุณภาพนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1”(วิทยานิพนธครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553), บทคัดยอ. 

31
 อมรรัตน  เชิงหอม, “สภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอ

ทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553), บทคัดยอ. 
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งานวิจัยตางประเทศ 

 แคททีรอลล (Catherall) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลความสามารถในการเลือกวิชา
ลูกเสือ ผลการวิจัยพบวา การประเมินโปรแกรมการจัดวิชาลูกเสือของสหรัฐอเมริการะหวางโครงการ
นํารอง 2 ป ในพื้นที่ 2 แหง ของภาคตะวันตก เพ่ือเปนการกําหนดนโยบายหรือตัดสินวาเด็กชาย 14-

15 ป ควรไดรับแรงจูงใจเขาสูโปรแกรมการจัดวิชาลูกเสือ ซึ่งใชวิธีที่ทําสืบกันมาจากผลการศึกษา 3 
ครั้ง ในระหวางโครงการนํารอง ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา วิชาการลูกเสือไมไดขึ้นกับการรับสมาชิกใหม
หรือการรักษาจํานวนสมาชิกใหคงอยู แตขึ้นอยูกับการฝกอบรม การเราความสนใจตอวิชาลูกเสือ
มากกวา32 

 ชิงควิน (Shinkwin) ไดศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทของผูกํากับลูกเสือที่มีตอการพัฒนากองลูกเสือ 
ที่มหาวิทยาลัยอลาสกา พบวา ผูกํากับลูกเสือท่ีมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ เขาใจในกิจกรรม
ลูกเสือเปนอยางดีอารมณสนุกสนาน มีการวางแผนแบงกลุมการเรียนออกเปนกลุมๆ มีการอภิปราย
และการละเลนตางๆ สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหนายหมูลูกเสือและสมาชิกอายุนอย ยังไมมีความพรอมอยาก
เขารวมกิจกรรม ผูปกครองสนับสนุนใหไดรับการแกไขตรงขามกับผูกํากับลูกเสือที่ไมมีหลัก
จรรยาบรรณในจิตใจ ไมมีความมั่นใจ จัดตั้งกองลูกเสือเครงขรึมเกินไป จะพัฒนากองลูกเสือไดผลนอย
กวาผูกํากับลูกเสือที่มีลักษณะดังกลาวขางตน33 

 เอเทรีย (Atria) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนา
ของมลรัฐอิลลินอยซ ตอทัศนคติของครูโรงเรียนรัฐบาล ในการทําแผนพัฒนาโรงเรียนในเมืองรัฐชิคาโก 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของ
มลรัฐอิลลินอยซ ตอทัศนคติของครูโรงเรียน รัฐบาลในเมืองรัฐชิคาโกเก่ียวกับแผนพัฒนาโรงเรียน 
กระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงองคกรและทฤษฎีแรงจูงใจเนื่องจาก ทัศนคติเปนสวนประกอบหลักในทั้งสองทฤษฎีนี้ 
ทัศนคติของครูจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ครูมีทัศนคติที่ดีตอ
กระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ34 

                                                           
 

32
 Thomas S. Catherall,Varsity Scouting : An Evaluation of Its Potential as an 

Alternative for 14 and 15 Year-old Boys [Online],accessed 1 March 2011.Available 
from http://www.lib.umi.com/disseration/fullcit/3049566/ 
 

33 Anne. Shinkwin, Two Boy Scout troops : The impact of the Troop 
Culture on What Boys Learn [Online],accessed 1 March 2011.Available from  
http://www.lib.umi.com/disseration/fullcit/3049566/ 
 34 Joseph P. Atria, “ The Effect of the lllinois Quality Assurance and 
Improvement Planning Process on Chicago PublicSchool Teacher Attitudes toward 
School improvement”(Ed.D.dissertation,The Northern lllinois University,1999),14. 
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 บั๊ก (Bugg) ศึกษาวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลลินอยซ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของ
คณะกรรมการการศึกษาของรัฐในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผน ที่ใชเปน
ตัวกระตุนการพัฒนากระบวนการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบในโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ 
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตที่โรงเรียนสองแหงใชการประกันคุณภาพการศึกษา เปน
เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา 
 1. กอนที่จะมีการนําการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใช โรงเรียนท้ังสองแหงยังไมไดใช
ระเบียบโครงสรางในการปรับปรุงโรงเรียน 

 2. โรงเรียนในชนบท สามารถใชกระบวนการการประกันคุณภาพ เพ่ือเปนการกระตุนการ
พัฒนาโครงสรางการจัดระเบียบของโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนในเมืองไมสามารถทําตามกระบวนการ
ไดสําเร็จ 

 3. การประกันคุณภาพมีผลดีตอแผนดารสอนในโรงเรียนทั้งสองแหง 
 4. ถึงแมวาการประกันคุณภาพจะประสพความสําเร็จในเรื่องเก่ียวกับการปรับปรุง แตยังเปน
ที่ถกเถียงวาสิ่งแวดลอมบางประการ อาจทําใหโรงเรียนไมสามารถคนหาปญหาที่แทจริงได 
 5.โครงรางของการประกันคุณภาพ สามารถชวยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรมการปรับปรุง
โรงเรียนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีการขาดตัวแปรบางตัว เชนภาวะผูนํา ทรัพยากรทางการเงินทําให
กระบวนการไมสามารถบรรลุเปาหมาย35 

 ซิฟเฟลไบน (Schiefelbin) ไดศึกษาวิธีที่ใหผูบริหารประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในประเทศลาติอเมริกา ผลการวิจัยพบวาผูบริหารจะตองมีการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยพัฒนาผูเรียนโดยใชหองสมุดและมีตําราในหองเรียน 100 เลม จัดใหมีโครงการอบรมครูใน
การพัฒนาสื่อการสอน 1 สัปดาห/ป สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาโดยการรับการอบรมเสริมความรู 4 
สัปดาห/ป มีนโยบายสงเสริมครูที่ดี มีความสามารถใหไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆและใหรางวัลและ
สงเสริมครูที่ไดรับการพัฒนายกยองผานการประเมิน36 

 จอหนสัน (Johnson) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอแผนการใหคําปรึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลใหโรงเรียน พบวา แผนการแนะแนวในปจจุบันควรไดรับการปรับปรุงแกไขเพ่ือให
เหมาะสมกับเปาประสงค นอกจากนั้นการสํารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียนจะสามารถ

                                                           
 

35
 Kent Andrew. Bugg,  Quality Assurance  and Improvement Planning in lllinois 

High School” (Ph.D.dissertation,The lllinois State University,2000),27. 
36

 Schiefelbein.E, “ Expec opinion as an instrument for assessing investment in 
primary education” CEPAL,2000,143-145 
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นํามาใชไดกับฝายกิจกรรมปองกันการศึกษาและผูมีวิชาชีพเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาที่แสวงหา
แผนงานการใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมุงความกาวหนาของนักเรียน37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

37 Donita Louise Johnson, “Signifisnt Factors Influencing an Effective School 
Courselling Program,Philosophy dissertation of Walden University”, 2004. [Online] 
,accessed 1 March 2011.Available from http: //www. lib.umi.co /dissertation /fullcit 
/309793/ 
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สรุป 

 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน
เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข นั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
กําหนดบทบาทบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน บทบาทของผูเรียน บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และบทบาทของผูปกครองและชุมชน เมื่อมีการกําหนดบทบาทของ
บุคลากรและมีการแบงหนาท่ี ในการดําเนินงานแลวยอมสงผลใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม  อันจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับตัวบงชี้พ้ืนฐาน การ
ประเมินคุณภาพภายนอกได ไดแก 1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี คือ มีน้ําหนัก สวนสูง
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑรวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย และผูเรียนที่มี
สุขภาพจิตดี 2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคคือผูเรียนท่ีเปนลูกท่ีดีของพอแม 
ผูปกครอง เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเปนคนดีของสังคม 3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง คือ ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และ
ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา  4.ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
คือ ผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 
คิดเปนระบบ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม  และ5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน คือ ผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใน ม.3 และ 
ม.6  
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 52 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา 1 คน  ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 1 คน นักเรียน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน 
และผูปกครอง 1 คน  รวมทั้งส้ิน 312 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับ บทบาท
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ และคุณภาพนักเรียนตามตัว
บงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใหบรรลุวัตถุประสงค มีระบบ และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดยศึกษา
ปญหา ศึกษาวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
งานวิจัยเกี่ยวของ เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุง
แกไขขอบกพรองและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการจัดสรางและปรับปรุงเครื่องมือ ทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ นําเครื่องมือไปเก็บ
รวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห 
 ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุง
ขอบกพรองตามคําแนะนําที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ และจัดพิมพรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนด
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือและการสรางปรับปรุงเครื่องมือ การเก็บรบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชใน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non – experimental 
case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
      R     หมายถึง     ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
      X     หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา 
      O     หมายถึง     ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

 

 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 61 โรงเรียน 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากร การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใช

O 
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ตารางประมาณการกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ไดกลุมตัวอยาง 
52 โรงเรียน การสุมตัวอยางโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใชสัดสวน
ของแตละจังหวัด โดยวิธีการสุมแบบแบงประเภท (Stratified random sampling)  
  ผูใหขอมูล ในสถานศึกษาที่เปนตัวอยางมีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดวย   
ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 1 คน นักเรียน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 
1 คน และผูปกครอง 1 คน รวมทั้งส้ิน 312 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล 

สพม. 
เขต 9 

ประชากร กลุม
ตัวอยาง 

 

ผูใหขอมูล รวม 
(คน) ผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผู 

ปกครอง 
นครปฐม 29 24 24 24 48 24 24 144 
สุพรรณบุรี 32 28 28 28 56 28 28 168 

รวม 61 52 52 52 104 52 52 312 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, (สุพรรณบุรี: กลุมนโยบายและแผน,2554)  
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2554 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง  
 2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (Xtot) ตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี
บทบาทหนาที่ ดังนี้   
  2.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (X1) หมายถึงการปฏิบัติตามหนาที่ในการ
กําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ชี้แจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนัก ใหครูทุก
คนเห็นคุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานการณปจจุบัน สรางเครือขายและประสานความรวม
และความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม นิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา ประเมินผล และสรางขวัญกําลังใจใหแก
                                                           
1 พวงรัตน ทวีรัตน,วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร,พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2540),90 
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ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพรผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
  2.2  บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม (X2) หมายถึงการปฏิบัติตามหนาที่ใน
การศึกษาหลักการ วัตถุประสงค ขอบขาย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูเรียนและผูปกครอง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมกับผูเรียนออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจของผูเรียน และเปนไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สงเสริม กระตุน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ในการทํา
แผนงาน โครงการ รวมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล ใหคําปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน 
และอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการรวมกิจกรรมใหเปนไปตามแผนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน และซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผานเกณฑพรอมจัดทํา
เอกสารหลักฐานการประเมินผล รายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหผูเกี่ยวของทราบ แลวนําผลการการ
จัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงและแกไข และแลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
กับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
  2.3 บทบาทของผูเรียน (X3) หมายถึงการปฏิบัติตามหนาที่ในการศึกษาขอมูล 
วิเคราะหตนเอง และเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ หรือตาม
ขอเสนอแนะของสถานศึกษา เขารับการปฐมนิเทศจากครูผูรับผิดชอบกิจกรรม  รวมประชุมเลือกตั้ง
คณะกรรมการฝายตางๆตามลักษณะของกิจกรรม รวมประชุมจัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน 
และปฏิบัติกิจกรรม ดวยความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ รวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนําผลมา
พัฒนาตนเองและนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตอครูผูรับผิดชอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู ถอด
ประสบการณ ทบทวน และสะทอนความรูสึกภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม (AAR) รวมทั้งสราง
เครือขายจิตอาสาและขยายผลตอยอดสูความยั่งยืน 
  2.4 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (X4) หมายถึงการปฏิบัติตามหนาที่ใน
การใหความเห็นชอบและมีสวนรวมในการกําหนดวางแผนดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามความเหมาะสม 
  2.5 บทบาทของผูปกครองและชุมชน (X5) หมายถึงการปฏิบัติตามหนาที่ในการมี
สวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาและชุมชน  
ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  ดูแล เอาใจใสผูเรียน และใหข อมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของผูเรียน  เปนท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 
 

 

ดําเนินชีวิตที่ดีงามใหแกผูเรียน และรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการ
ปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
 3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เก่ียวกับคุณภาพนักเรียน (Ytot) ตามแนวคิดของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (Y1) หมายถึง ผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัยและจํานวนผูเรียนที่มี
สุขภาพจิตดี 
  3.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2) หมายถึง ผูเรียนเปน
ลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเปนคนดีของสังคม 
  3.3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Y3) หมายถึง ผูเรียนคนควาหา
ความรูจากการอาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรง
รวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  3.4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน (Y4) หมายถึง ผู เรียนท่ีมีความสามารถดานการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบและสามารถปรับตัวเขา
กับสังคม 
  3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Y5) หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาการทางการเรียนอยูในระดับดีทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม มีจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนง ประสบการณ มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไวให ( Forced 
choice) จํานวน 4 ขอ 
 ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ผูวิจัยสรางตามแนว
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขอคําถาม 31 ขอ จําแนกตามตัวแปร
ยอย 5 ตัวแปร ดังตอไปน้ี  
 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา     จํานวน 7 ขอ 
 2. บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม     จํานวน 8 ขอ 
 3. บทบาทของผูเรียน       จํานวน 6 ขอ 
 4. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา     จํานวน 5 ขอ 
 5. บทบาทของผูปกครองและชุมชน     จํานวน 5 ขอ 
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 ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับคุณภาพนักเรียนตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีขอคําถาม 25 ขอ จําแนกตามตัวแปรยอย 5 ตัว
แปร ดังตอไปน้ี  
 1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     จํานวน 5 ขอ 
 2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค   จํานวน 5 ขอ 
 3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง   จํานวน 5 ขอ 
 4. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน       จํานวน 6 ขอ 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน    จํานวน 4 ขอ 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ 
(rating scale) ของไลเคริท (Likert) โดยกําหนดความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือคุณภาพของนักเรียนอยูใน
ระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือคุณภาพของนักเรียนอยูใน
ระดับนอย ใหมีน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือคุณภาพของนักเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือคุณภาพของนักเรียนอยูใน
ระดับมาก ใหมีน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือคุณภาพของนักเรียนอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน2 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม ขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค
การวิจัยที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ วรรณกรรม ที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาสรางเครื่องมือโดย
ขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือสรางขอกระทงคําถาม 
 2. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

                                                           
 

2
 เรื่องเดียวกัน, 107 – 108. 
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 3. ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับ สถานศึกษาท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวม 30 คน ที่โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 5. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีของครอ
นบาท (Cronbach)3 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.804 

 6. จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวมรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. นําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 52 โรงเรียนเพ่ือ
ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ในหนวยวิเคราะห  (unit  of  analysis)  คือ  โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน  ประกอบดวย ผูอํานวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 1 คน นักเรียน 2 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 1 
คน และผูปกครอง 1 คน รวมทั้งส้ิน 312 คน ซึ่งหลังการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม  นําไปวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุวุฒิ
การศึกษา ตําแหนง ประสบการณ โดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  
 2. การวิเคราะหบทบาทการบริการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคุณภาพนักเรียน ใชคามัชฌิม
เลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

                                                           
3Lee J.Cronbach,Essentials of Psychological Testing 3rd ed.(New York:Harper 

&Row Publisher,1974),161. 
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 สําหรับการวิเคราะหบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและคุณภาพนักเรียน คาเฉลี่ย
ของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงคาเฉลี่ยใด กําหนดเกณฑในการ
แปลความหมายตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือ
ระดับคุณภาพนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือ
ระดับคุณภาพนักเรียน อยูในระดับนอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือ
ระดับคุณภาพนักเรียน อยูในระดับปานกลาง  
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือ
ระดับคุณภาพนักเรียน อยูในระดับมาก 
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือ
ระดับคุณภาพนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด4 
 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพผูเรียนตามตัว
บงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยการใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

4 John W.Best, Research in Education .(Englewood Cliffs New York  : Prentice, 
Hall Inc., 1970), 190. 
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สรุป 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ
ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใชโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 52 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูล
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 1 คนและครูผูรับผิดชอบกิจกรรม จํานวน 1 คน นักเรียนจํานวน 2 
คน คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน และผูปกครอง 1 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน รวม
ทั้งสิ้น 312 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ และคุณภาพนักเรียนตามตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี  (frequency) คารอยละ 
(percentage) มัชฌิมเลขคณิต (  ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 

60 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 9” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 52 โรงเรียน จํานวน 312 
ชุด ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 288 ชุด คิดเปนรอยละ 92.31 นํามาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย นําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับ
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 5 กลุม 
คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 52 โรงเรียน 
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 48 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 92.31  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม จํานวน 1 คน นักเรียน จํานวน 2 คน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 1 คน และผูปกครอง จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 288 คน  การวิเคราะห
พิจารณาตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน โดยใชคาความถี่และคา
รอยละ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=48) 
สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
                    ชาย 
                    หญิง 

 
139 
149 

 
48.26 
51.74 

รวม 288 100 
2. อายุ 
                ต่ํากวา  18 ป 
                    18 - 25 ป 
                    26 - 35 ป 
                    36 - 45 ป 
                    มากกวา 45 ป 

 
96 
4 
17 
79 
92 

 
33.32 
1.39 
5.91 
27.44 
31.94 

รวม 288 100 
3. วุฒิการศึกษา 
                    ต่ํากวาปริญญาตรี 
                    ปริญญาตรี 
                    ปริญญาโท 
                    ปริญญาเอก 

 
130 
96 
62 
- 

 
45.14 
33.33 
21.53 

- 
รวม 288 100 

4. ตําแหนงในปจจุบัน 
                    ผูบริหารสถานศึกษา 
                    ครูผูสอน 
                    คณะกรรมการสถานศึกษา 
                    ผูปกครอง 
                    นักเรียน 

 
48 
48 
48 
48 
96 

 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 
33.32 

รวม 288 100 
 

จากตารางที่ 2 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 51.74 เพศชาย จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 48.26 อายุต่ํา
กวา 18 ปมากที่สุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.32 รองลงมาอายุมากกวา 45 ป จํานวน 92 
คน คิดเปนรอยละ 31.94 รองลงมาอายุ 36 - 45 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 27.44 รองลงมา
อายุ 26 - 35 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.91และนอยที่สุด คือ อายุ 18 - 25 ป จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 1.39 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 130 คน คิดเปนรอย
ละ 45.14 รองลงมา ปริญญาตรี จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาปริญญาโท จํานวน 
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62 คน คิดเปนรอยละ 21.53 และไมมีผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก สําหรับ
ตําแหนงในปจจุบันสวนใหญเปนนักเรียน จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.32 รองลงมา ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ครูผูสอน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และผูปกครอง จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 16.67 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 การวิเคราะหบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยวิเคราะหจากมัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของบทบาทการบริการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท 
(Best) ตามที่ไดกําหนดพบวาบทบาทการบริการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากซ่ึงสูงกวา
สมมติฐานท่ีตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา  
              ผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

( n = 48) 
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  ) S.D. ระดับ 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (X1) 
2. บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม (X2) 
3. บทบาทของผูเรียน (X3) 
4. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (X4) 
5. บทบาทของผูปกครองและชุมชน (X5) 

4.24 
4.14 
4.03 
4.03 
4.05 

0.30 
0.19 
0.19 
0.14 
0.19 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ( Xtot) 4.10 0.13 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 

4.10, S.D.= 0.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ คือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (  = 4.24, 
S.D.= 0.30) บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม (  = 4.14, S.D.= 0.19) บทบาทของผูปกครองและ
ชุมชน (  = 4.05, S.D.= 0.19) บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา   (  = 4.03, S.D.= 0.14) 
และบทบาทของผูเรียน (  = 4.03, S.D.= 0.19) 
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ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
             ผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9บทบาทของผูบริหาร    
             สถานศึกษา 

( n = 48) 
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  ) S.D. ระดับ 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
1. ผูบริหารกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผูบริหารจัดโครงสรางองคกรในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางชัดเจน 
3. ผูบริหารชี้แจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนัก 
ใหครูทุกคนเห็นคุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
4. ผูบริหารพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่หลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและสถานการณปจจุบันอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
5. ผูบริหารสรางเครือขายและประสานความรวมและความ
เขาใจอันดีระหวางสถานศึกษา กับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
6. ผูบริหารนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา ประเมินผล และ
สรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
7. ผูบริหารแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

4.25 
 

4.25 
 

4.25 
 

4.27 
 
 

 
 

4.50 
 
 

4.13 
 

4.02 

0.44 
 

0.44 
 

0.44 
 

0.45 
 
 
 
 

0.51 
 
 

0.33 
 

0.14 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.24 0.30 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (  = 4.24, S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 1 ขอ คือ ผูบริหารสราง
เครือขายและประสานความรวมและความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษา กับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม (  = 4.50, S.D.= 0.51) และอยูในระดับ
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มากจํานวน 6 ขอ เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหารพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานการณปจจุบันอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ (  = 

4.27, S.D.= 0.45) ผูบริหารกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา (  = 

4.25, S.D.= 0.44) ผูบริหารจัดโครงสรางองคกรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน (  = 

4.25, S.D.= 0.44) ผูบริหารชี้แจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนัก ใหครูทุกคนเห็นคุณคาและ
รวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  = 4.25, S.D.= 0.44) ผูบริหารนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา 
ประเมินผล และสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (  = 4.13, 
S.D.= 0.33) และผูบริหารแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบความสําเร็จกับหนวยงาน
และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ (  = 4.02, S.D.= 0.14) 
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ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และระดับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
             ผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 บทบาทของครู 
             ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

( n = 48) 
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  ) S.D. ระดับ 

บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
1. ครูศึกษาหลักการ วัตถุประสงค ขอบขาย แนวการจัด
กิจกรรม การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย 
2. ครูชี้แจงและทําความเขาใจกับผูเรียนและผูปกครอง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. ครูรวมกับผูเรียนออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียน และเปนไป
ตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
4. ครูสงเสริม กระตุน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ในการทําแผนงาน โครงการ 
รวมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 
5. ครูใหคําปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเรียนในการรวมกิจกรรมใหเปนไปตาม
แผนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
6. ครูประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน และซอม
เสริมกรณีที่ผูเรียนไมผานเกณฑพรอมจัดทําเอกสารหลักฐาน
การประเมินผล 
7. ครูรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหผูเกี่ยวของทราบ แลว
นําผลการการจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงและแกไข 
8. ครูแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบ
ผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
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 จากตารางที่ 5 พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ดานบทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (  = 4.14, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ดานบทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม อยูในระดับมากทกุขอ เรียงจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ คือ ครูศึกษาหลักการ วัตถุประสงค ขอบขาย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม
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พัฒนาผูเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย (  = 4.46, S.D.= 0.50)  ครูชี้แจง
และทําความเขาใจกับผูเรียนและผูปกครองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  = 4.25, S.D.= 

0.44) ครูสงเสริม กระตุน และอํานวยความสะดวกใหผู เรียนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในการทํา
แผนงาน โครงการรวมปฏิบัติกิจกรรมและการประเมินผล (  = 4.25, S.D.= 0.44) ครูใหคําปรึกษา 
ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการรวมกิจกรรมใหเปนไปตามแผน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย (  = 4.25, S.D.= 0.44) ครูรวมกับผูเรียนออกแบบกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียน และเปนไปตามหลักการ ปรัชญาและแนวการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  = 4.15, S.D.= 0.36) ครูประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนและ
ซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผานเกณฑพรอมจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมินผล   (  = 4.04 S.D.= 

0.20) ครูรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหผูเกี่ยวของทราบ แลวนําผลการการจัดกิจกรรมมาพัฒนา
และปรับปรุงและแกไข (  = 4.00, S.D.= 0) และครูแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานท่ีประสบ
ผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ (  = 3.75 S.D.= 0.44) 

ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
              ผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 บทบาทของผูเรียน 

( n = 48) 
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  ) S.D. ระดับ 

บทบาทของผูเรียน 
1. ผูเรียนศึกษาขอมูล วิเคราะหตนเอง และเขารวมกิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถหรือตามขอ 
เสนอแนะของสถานศึกษา 
2. ผูเรียนเขารับการปฐมนิเทศจากครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
3. ผูเรียนรวมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตางๆตาม
ลักษณะของกิจกรรม 
4. ผูเรียนรวมประชุมจัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน 
และปฏิบัติกิจกรรม ดวยความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ 
5. ผูเรียนรวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนําผลมา
พัฒนาตนเองและนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตอครู
ผูรับผิดชอบ 
6. ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดประสบการณ ทบทวน 
และสะทอนความรูสึกภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้ง
สรางเครือขายจิตอาสาและขยายผลตอยอดสูความยั่งยืน 
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จากตารางที่ 6 พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ดานบทบาทของผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 

4.03, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
บทบาทของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 1 ขอ คือ ผู เรียนเขารับการปฐมนิเทศจากครู
ผูรับผิดชอบกิจกรรม (  = 4.94, S.D.= 0.25) และอยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ เรียงจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ผูเรียนรวมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตางๆตามลักษณะของกิจกรรม (  = 3.94, 
S.D.= 0.25) ผูเรียนรวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนําผลมาพัฒนาตนเองและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมตอครูผูรับผิดชอบ (  = 3.94, S.D.= 0.25) ผูเรียนศึกษาขอมูล วิเคราะหตนเอง และ
เขารวมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถหรือตามขอ เสนอแนะของสถานศึกษา  

(  = 3.90, S.D.= 0.31) ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดประสบการณ ทบทวน และสะทอนความรูสึก
ภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งสรางเครือขายจิตอาสาและขยายผลตอยอดสูความย่ังยืน  (  = 

3.75, S.D.= 0.48) และผูเรียนรวมประชุมจัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม 
ดวยความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ (  =3.71, S.D.= 0.46)  

ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และระดับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
             ผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 บทบาทของ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา 

( n = 48) 
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  ) S.D. ระดับ 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบในการ
วางแผนดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู เ รียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมการดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความเหมาะสม 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนการดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความเหมาะสม 
5. คณะกรรมการสถานศึกษารวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือ
ติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
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จากตารางที่ 7 พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (  = 4.03, S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบในการวางแผนดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (  = 4.29, S.D.= 0.46) 
คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความเหมาะสม (  = 

4.06, S.D.= 0.25) คณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
ความเหมาะสม (  = 4.00, S.D.= 0) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (  = 3.92, 
S.D.= 0.28) และคณะกรรมการสถานศึกษารวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและ
การปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน (  = 3.90, S.D.= 0.31)  

ตารางที ่8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 บทบาทของ   
ผูปกครองและชุมชน 

( n = 48) 
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  ) S.D. ระดับ 

บทบาทของผูปกครองและชุมชน 
1. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการจัด
กิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาและ
ชุมชน 
2. ผูปกครองและชุมชนยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ให
โอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพ 
3. ผูปกครองและชุมชนดูแล เอาใจใสผูเรียน และใหขอมูลที่
เปนประโยชนตอการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของ
ผูเรียน 
4. ผูปกครองและชุมชนเปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงามใหแกผูเรียน 
5. ผูปกครองและชุมชนรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตาม
ประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
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จากตารางที่ 8 พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานบทบาทของผูปกครองและชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (  = 4.05 S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดานบทบาทของผูปกครองและชุมชน อยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ผูปกครองและชุมชนยอมรับในศักยภาพของผู เรียน ใหโอกาสใหผู เรียนไดสํารวจตนเองเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  (  = 4.17, 
S.D.= 0.38) ผูปกครองและชุมชนดูแล เอาใจใสผูเรียน และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา 
ปองกัน และแกไขปญหาของผูเรียน (  = 4.13, S.D.= 0.33) ผูปกครองและชุมชนเปนที่ปรึกษาหรือ
แนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหแกผูเรียน (  = 4.13, S.D.= 0.44) ผูปกครองและชุมชนรวมมือ
กับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน  (  = 3.96, S.D.= 

0.20) และผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆ
ของสถานศึกษาและชุมชน(  = 3.86, S.D.= 0.33) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
           เขต 9 
 การวิเคราะหคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 ผูวิจัยวิเคราะหจากมัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตาม
ขอบเขตของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best) ตามท่ีไดกําหนดพบวาบทบาทการบริการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10 

ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

( n =48) 
คุณภาพนักเรียน (  ) S.D. ระดับ 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1) 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค(Y2) 
3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Y3) 
4. ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4) 
5. ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน (Y5) 

4.10 
4.09 
4.01 
3.97 
3.90 

0.16 
0.21 
0.17 
0.11 
0.18 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ( Ytot) 4.01 0.07 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 4.01, S.D.= 0.07) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพนักเรียนอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 

ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (  = 4.10, S.D.= 0.16) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงค (  = 4.09, S.D.= 0.21)  ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (  = 4.01, 
S.D.= 0.17) ผูเรียนคิดเปนทําเปน (  = 3.97, S.D.= 0.11) และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน (  = 3.90, 
S.D.= 0.18)  
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ตารางที่ 10  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม ดานผูเรียนมีสุขภาพกาย 

      และสุขภาพจิตที่ดี 
( n = 48) 

คุณภาพนักเรียน (  ) S.D. ระดับ 
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
1. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ 
2. ผูเรียนปลอดจากปญหาทางเพศ 
3. ผูเรียนปลอดจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา เชน สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกม เปนตน 
4. ผูเรียนมีความซาบซ้ึง รับรูในคุณคาหรืออารมณรูสึกในส่ิง
ที่ดีงามหรือไพเราะ 
5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรดานศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป วรรณศิลปและนันทนาการ 

4.15 
3.92 
3.88 

 
4.19 

 
4.35 

0.36 
0.28 
0.33 

 
0.39 

 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.10 0.16 มาก 
 

 จากตารางที่ 10 พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 

4.10, S.D.= 0.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คุณภาพนักเรียนดานผูเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี อยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังใน
และนอกหลักสูตรดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป วรรณศิลป และนันทนาการ (  = 4.35, S.D.= 0.48) 
ผูเรียนมีความซาบซึ้ง รับรูในคุณคาหรืออารมณรูสึกในส่ิงท่ีดีงามหรือไพเราะ (  = 4.19, S.D.= 0.39) 
ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ(  = 4.15, S.D.= 0.36) ผูเรียนปลอด
จากปญหาทางเพศ (  = 3.92, S.D.= 0.28)และผูเรียนปลอดจากยาเสพติดและส่ิงมอมเมา เชน สุรา 
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกม เปนตน (  = 3.88, S.D.= 0.33) 
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม ดานผูเรียนมีคุณธรรม  
               จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

( n = 48) 
คุณภาพนักเรียน (  ) S.D. ระดับ 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
1. ผูเรียนดูแล ชวยกิจธุระการงาน กตัญู สรางความสุข
และความสบายใจใหแกพอแม 
2. ผูเรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเปนลูกที่ดี สืบทอด 
รักษาวงศสกุล เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 
3. ผูเรียนประพฤติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 8 
ประการของโรงเรียน 
4. ผูเรียนมีวินัยและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. ผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและ
นอกสถานศึกษา โดยผานกระบวนการคิด วางแผน กําหนด
กิจกรรม และดําเนินการอยางตอเน่ือง 

4.04 
 

4.25 
 

3.92 
 

4.29 
3.94 

0.20 
 

0.44 
 

0.28 
 

0.46 
0.24 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.09 0.21 มาก 
 

จากตารางที่ 11 พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก (  = 4.09, S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คุณภาพนักเรียนดานผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค อยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 
ผูเรียนมีวินัยและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน (  = 4.29, S.D.= 0.46) ผูเรียนประพฤติตน
เหมาะสมกับความเปนลูกท่ีดี สืบทอด รักษาวงศสกุล เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน (  = 4.25, S.D.= 

0.44) ผูเรียนดูแลชวยกิจธุระการงาน กตัญู สรางความสุขและความสบายใจใหแกพอแม (  = 4.04, 
S.D.= 0.20) ผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผาน
กระบวนการคิด วางแผน กําหนดกิจกรรม และดําเนินการอยางตอเนื่อง (  = 3.94, S.D.= 0.24)และ
ผูเรียนประพฤติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการของโรงเรียน (  = 3.92, S.D.= 0.28)  
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ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด  
               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม ดานผูเรียนมีความใฝรูและ 
               เรียนรูอยางตอเนื่อง 

( n = 48) 
คุณภาพนักเรียน (  ) S.D. ระดับ 

ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
1. ผูเรียนเรียนรูดวยการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู จาก
หนังสือ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
3.ผู เ รี ยน เ รียนรู ร วมกับผู อ่ืนโดยเนนการ เรี ยนรู ผ าน
ประสบการณตรง จากการดู การฟง การทัศนศึกษา และ
ขอมูลเชิงประจักษ 
4. ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบกิจกรรมท้ังในและนอกสถานท่ี 
5. ผูเรียนมีการบันทึกการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการอาน
และการใชเทคโนโลยี 

4.10 
 

3.88 
4.15 

 
 

4.15 
 

3.79 

0.31 
 

0.33 
0.36 

 
 

0.36 
 

0.41 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.01 0.17 มาก 
 

 จากตารางที่ 12 พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่องโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 

4.01, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คุณภาพนักเรียนดานผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรู
อยางตอเนื่อง อยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ผูเรียนเรียนรูรวมกับผูอ่ืนโดย
เนนการเรียนรูผานประสบการณตรง จากการดู การฟง การทัศนศึกษา และขอมูลเชิงประจักษ (  = 

4.15, S.D.= 0.36) ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีสวนรวมในการรับผิดชอบกิจกรรมทั้งในและ
นอกสถานท่ี (  = 4.15, S.D.= 0.36) ผูเรียนเรียนรูดวยการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู จาก
หนังสือ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส  (  = 4.10, S.D.= 0.31)  ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน (  =3.88, 
S.D.=0.33) และผูเรียนมีการบันทึกการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการอานและการใชเทคโนโลยี(  = 

3.79, S.D.= 0.41) 
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม ดานผูเรียนคิดเปนทําเปน 

( n = 48) 
คุณภาพนักเรียน (  ) S.D. ระดับ 

ผูเรียนคิดเปนทําเปน 
1. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ 
2. ผูเรียนสรางองคความรูเพ่ือการตัดสินใจและการแกปญหา
ของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
3. ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
4. ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและความขัดแยง
ตางๆไดอยางเหมาะสม 
5. ผูเรียนมีความสามารถในการทํางานและการอยูในสังคม
รวมกับผูอ่ืน 
6. ผูเรียนปรับตัวใหทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม 
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รวม 3.97 0.11 มาก 
 

 จากตารางที่ 13 พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานผูเรียนคิดเปนทําเปน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.97, S.D.= 0.11) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานผูเรียนคิดเปนทําเปน อยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหา
นอยดังนี้ คือ ผูเรียนมีความสามารถในการทํางานและการอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืน (  = 4.19, S.D.= 

0.39) ผูเรียนปรับตัวใหทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม (  = 4.10, S.D.= 

0.31) ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต (  = 4.02, S.D.= 0.25)  ผูเรียนมีความสามารถใน
การแกปญหาและความขัดแยงตางๆไดอยางเหมาะสม (  =3.85, S.D.= 0.36) ผูเรียนสรางองค
ความรูเพ่ือการตัดสินใจและการแกปญหาของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (  = 3.83, S.D.= 

0.38)และผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดเปนระบบ (  = 3.79, S.D.= 0.41)  
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ตารางที่ 14  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

( n = 48) 
คุณภาพนักเรียน (  ) S.D. ระดับ 

ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
เปนไปตามเกณฑ 
2. ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3. ผูเรียนไดคะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (O-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ยผล
การทดสอบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
4. สถานศึกษามีคารอยละเฉล่ียของผูเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับดี สูงขึ้นเม่ือ
เทียบกับคาเฉลี่ยในปที่ผานมา 
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รวม 3.90 0.18 มาก 
                                  

 จากตารางที่ 14 พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.90, S.D.= 0.18) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน อยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหา
นอยดังนี้ คือ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ (  = 4.04, 
S.D.= 0.20)  ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู (  = 4.00, S.D.= 0) 
สถานศึกษามีคารอยละเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูใน
ระดับดี สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยในปที่ผานมา (  = 3.81, S.D.= 0.39)  และผูเรียนไดคะแนนผล
การทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (O-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทุกกลุมสาระการเรียนรู (  =3.75, S.D.= 0.44)  
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพ 
           นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับ
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยวิเคราะหจาก
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
พบวา มีความสัมพันธกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 16 

ตารางที่ 15 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     กับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Ytot 

X1    0.106    0.733**    0.130    0.040    0.197    0.391** 

X2    0.111    0.891**    0.072    0.172    0.133    0.528** 

X3    0.098    0.227    0.098    0.146    0.190    0.142 

X4    0.006    0.699**    0.018    0.389**    0.224    0.612** 

X5    0.230    0.265    0.730**    0.277    -0.669**    0.138 

Xtot    0.013    0.793**    0.045    0.168    0.081    0.549** 

  

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(Xtot) กับคุณภาพนักเรียน (Ytot) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = 0.549) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ยังพบวาบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (Xtot)กับคุณภาพนักเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2) มีความสัมพันธกันในระดับสูง (r = 0.793) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  

เมื่อแยกพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละ
บทบาทกับคุณภาพของนักเรียน พบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 คือ บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม (X2) กับคุณภาพนักเรียน(Ytot)(r = 0.528) และ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (X4) กับคุณภาพนักเรียน(Ytot)( r = 0.612) มีความสัมพันธกัน
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ในระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา(X1)กับ
คุณภาพนักเรียน(Ytot)( r = 0.391) 

นอกจากน้ียังพบวามีความสัมพันธกันระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละ
บทบาทกับคุณภาพของนักเรียนแตละดานอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา(X1) กับผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค(Y2)( r = 

0.733) บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม(X2) กับผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค(Y2)( r = 0.891) บทบาทของผูปกครองและชุมชน (X5)ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง(Y3)( r = 0.730)  มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คือบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (X4)กับผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค(Y2)( r = 0.699)บทบาทของผูปกครองและชุมชน (X5)สัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน(Y5) ( r = -0.699) และมีความสัมพันธอยูในระดับนอย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (X4)กับผูเรียนคิดเปน ทํา
เปน (Y4) ( r = 0.389) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1)
บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  2) คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  3) 
ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสั งกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 52 โรงเรียน ผูใหขอมูล 6 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 1 คน นักเรียน จํานวน 2 คน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 1 คน และผูปกครอง จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 312 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับบทบาทการบริหาร กิจกรรมพัฒนาผู เ รี ยน  ตามแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการและคุณภาพนักเรียน ตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาความถี่  คารอยละ 
มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลได
ดังนี้ 
 1. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิต จาก
มากไปหานอย ดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม บทบาท
ของผูปกครองและชุมชน บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา และบทบาทของผูเรียน  
 2. คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรู
และเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนคิดเปนทําเปน และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  
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 3. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบ

สภาพที่แทจริงของบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับมาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ชวยใหผูเรียนนําองคความรูทักษะจาก
การเรียนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย และมีจิตสาธารณะที่ดีงาม เปนคนดีมีปญญา ในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การ
แกปญหาและการใชเทคโนโลยีและเปนคนดีมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค ซึ่งการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งที่บุคลากรท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตามบทบาทของแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผลจากการ
วิจัยพบวาบุคลากรที่รวมกันบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีประสบการณในการทํางาน รูบทบาทของ
ตนเองในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการกําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนเปน
รูปธรรม ครอบคลุมผูเรียนทุกคน จัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็มศักยภาพตาม
ความสนใจ ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม สอดคลองกับวิถี
ชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและยึดหลักการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของภรัณยู พีระพงษ เรื่องการบริหารกิจกรรมนักเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพพบวา สภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาทุกโรงเรียนตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรมาชา
นาน จึงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการศึกษาดูงาน ประชุมอบรม แลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้น
กวาเดิม โดยเฉพาะเม่ือมีการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหาร ครู หันมาเอาใจใส พัฒนาสงเสริมกิจกรรม
นักเรียนเพิ่มขึ้นเพราะคิดวากิจกรรมนักเรียนจะชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหานอย ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
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 1.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามบทบาทของตนเองอยางตอเนื่องในการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา จัดโครงสรางองคกรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน 
ชี้แจงทําความเขาใจและสรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาและรวมมือกันในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน พัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหครูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีความทันสมัย ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสอดคลองกับความตองการกับผูเรียนและสถานการณปจจุบัน สรางเครือขาย
และประสานความรวมมืออันดีระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐภาคเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา ประเมินผล สรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรผลงานที่ประสบความสําเร็จกับ
หนวยงานและบุคลากรที่เก่ียวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรค จารุรักษ เรื่องเจตคติของครู
กับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สัมพันธกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม พบวา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานั กงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 1) การ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนงานชิ้นหนึ่งซ่ึงกําหนดไวเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองดําเนินการ
และใหความสําคัญและเห็นคุณคาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2) กอนที่ผูบริหารจะเขาสูตําแหนง
ผูบริหารตองผานการอบรมผูบริหารการศึกษาระดับสูง 3) สถานศึกษามีการดําเนินงานอยางมีระบบ
แบบแผน มีการวัดผลตามสภาพจริง 4) ผูบริหารใสใจพัฒนาสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มากขึ้นและสอดคลองกับการศึกษาของ ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ
ทองผาภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการดําเนินการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 อยางครบดาน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดหนาที่ของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณการเรียนรูใหกวางขวาง หลากหลาย ทั้ งดานวิชาการและดานอาชีพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ศักยภาพ เจตคติ คานิยม คุณธรรมจริยธรรม นําไปสูการดํารงชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตยท่ีสงเสริมการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ืสัตย
สจุริต ขยันอดทน ประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณคาและเปนประโยชนตอประเทศชาติ 

 1.2 บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได
ดําเนินการในการศึกษาหลักการ วัตถุประสงค ขอบขาย แนวการจัดกิจกรรม ประเมินผล จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย พรอมทั้งชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรียนผูปกครอง รวมกับผูเรียน
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ออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน สงเสริม กระตุนและอํานวยความ
สะดวกใหกับผูเรียน ใหคําปรึกษา ดูแลติดตามประสานงาน ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน
และซอมกรณีที่ผูเรียนไมผานเกณฑพรอมจัดทําเอกสารหลักฐาน ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมใหผูเกี่ยวของทราบ แลวนําผลมาปรับปรุงแกไข โดยไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
วรรณา หมาดเทง การทําวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เนื่องจากการประเมินผลงานครูอยูในรูปแบบเอกชนจึงทําใหครูตองมีความตื่นตัวมากและ
พยายามพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้นตลอดจนผลงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายใหอยู
ในเกณฑดี และครูทุกคนตองใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการคิดรูปแบบหรือวางแผน
ตลอดจนการประเมินผลนักเรียนอยางหลากหลายเพ่ือรองรับการประเมิน สมศ. 
 1.3 บทบาทของผูปกครองและชุมชน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน
รวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม รวมกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาและชุมชน ผูปกครองใหโอกาส
ผูเรียนไดสํารวจตนเองเพ่ือเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ ดูแลเอาใจใสผูเรียน 
และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาของผูเรียน เปนที่ปรึกษาหรือแนะ
แนวการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหแกผูเรียน และรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนา
และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาของ กรองแกว จันทรเกตุ วิจัย
เรื่อง สภาพและปญญาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดปทุมธานี 
พบวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมและมีการกําหนดใหมีการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และแตกตางจากผลการศึกษาของ ดาริน สุทธิสะอาด วิจัย
เรื่อง ปญหาในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการ
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาความถนัดความสนใจ ตาม
ความตองการของผูเรียน ปญหาที่พบไดแกผูปกครองและชุมชนไมมีสวนรวม 

 1.4 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระบุถึง
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 1) กํากับการดําเนินการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความตองการของชุมชน
และทองถิ่น 2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตางๆของสถานศึกษา 3) มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการบริหารงานยุคคล สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ตามท่ี
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สงผลใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงไดดําเนินการตามบทบาทในการใหความเห็นชอบและมีสวนรวมในการ
กําหนดวางแผนดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและรวมมือกับสถานศึกษาในการ
ติดตามประเมินผล การพัฒนาและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและรวมมือกับสถานศึกษาในการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาของ 
กรองแกว จันทรเกตุ วิจัยเรื่อง สภาพและปญญาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ จังหวัดปทุมธานี พบวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมและมีการกําหนดใหมีการนิเทศ ติดตาม
ผล ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 
 1.5 บทบาทของผูเรียน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แนวทางการ
จัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545ให
บัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูเรียนจึงมีบทบาทในการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยผูเรียนมีสวนรวมในการศึกษาขอมูล วิเคราะหตนเอง เขารวมกิจกรรมตามความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถ เขารับการปฐมนิเทศจากครูผูรับผิดชอบกิจกรรม ประชุมเลือกตั้ง
คณะกรรมการฝายตางๆ ตามลักษณะของกิจกรรม ประชุมจัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน ปฏิบัติ
กิจกรรม รวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนําผลมาพัฒนาตนเอง นําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตอ
ผูรับผิดชอบกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู ถอดประสบการณ ทบทวน รวมทั้งสรางเครือขายจิตอาสา 
และขยายผลตอยอดสูความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พันตํารวจโท สอาด ชอนทอง วิจัย
เรื่อง กิจกรรมนักเรียนที่สงผลตอคุณลักษณะของนักเรียนนายรอยตํารวจ พบวา กิจกรรมนักเรียนของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนนายรอยตํารวจมี
นโยบายสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักเรียนนายรอยตํารวจ เพ่ือใหนักเรียนนายรอยไดเรียนรู
และฝกตนเองในการใชสิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย มีการฝกให
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นักเรียนนายรอยตํารวจรูจักการบริหารงานและการเปนผูนํา สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค สงเสริม
ความสามัคคีในหมูนักเรียน มีการสงเสริมใหนักเรียนมีบุคลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธที่ดี 
ฝกฝนใหนักเรียนนายรอยตํารวจมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม มีการสงเสริม
วัฒนธรรม คุณธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย มีการเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติ
คุณของโรงเรียนนายรอยตํารวจและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 2. ผลการวิจัยพบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับมาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมทั้งการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ที่ประเมินคุณภาพนักเรียน จึงจําเปน
อยางยิ่งที่โรงเรียนตองพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มี
ความรูคูคุณธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณัชชัฑราณีย ศรีปานทอง วิจัยเรื่อง
บทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู มุงมั่น ขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางกวางขวาง และทั่วถึงโดยคํานึงถึงการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุมดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา นอกเหนือจากการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังไดสงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ในคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ความสมานฉันท สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย เพ่ือสนองตอ
นโยบายของกระทรวงรวมถึงการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและคุณภาพภายนอก (สมศ.) และโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนใหความสําคัญตอการพัฒนาคน ซึ่งถือวาเปนปจจัยพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
ของคนท่ัวไป เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 
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 2.1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปน
เพราะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกายเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี โดยพัฒนาใหผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้ง
รูจักดูแลตัวเองใหปลอดภัยจากปญหาทางเพศ ยาเสพติด สิ่งมอมเมา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม
สุนทรียภาพใหผูเรียนมีความซาบซ้ึงในคุณคา อารมณ โดยผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทวีพงศ หลมวงษ วิจัยเรื่องระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณภาพนักเรียนตามเกณฑ มาตรฐานผูเรียนมาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาอยูในระดับมาก อาจสืบเนื่องมาจากการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพเนนการปฏิรูปการเรียนรูที่แทจริง ได
พัฒนาเต็มศักยภาพ ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข นอกจากนั้นปจจุบันรัฐไดมีนโยบายใหสถานศึกษา
ใหความสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยใหสถานศึกษาจัด
เวลาและกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูเต็มศักยภาพ 

2.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก 
มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงกวาดานอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข และจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดย
ไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกในการเปนลูกท่ีดีของพอแม นักเรียนที่ดีของโรงเรียน เปนคนดี
ของสังคม อาทิเชน กิจกรรมวันพอ วันแม กิจกรรมสงเสริมวินัยในโรงเรียน และกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม สอดคลองกับการศึกษาของ พันตํารวจโท สอาด ชอนทอง วิจัยเรื่อง กิจกรรม
นักเรียนที่สงผลตอคุณลักษณะของนักเรียนนายรอยตํารวจ พบวา คุณลักษณะดานคนดีอยูในระดับ
มาก อาจเปนเพราะการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนนายรอยตํารวจมีเปาหมายและ
วัตถุประสงคใหนักเรียนนายรอยตํารวจทุกนายเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ มีระเบียบวินัยตอตนเองตอผูอื่นและตอหนาที่ มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีเมตตา กรุณาเขาใจเห็น
อกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ อดทน ทําประโยชนแกสวนรวมและสังคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

 

 2.3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคทั้ง 8 ประการ ซึ่งใฝเรียนรู เปนสวนหน่ึงของคุณลักษณะอันพึงประสงคโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงมุงพัฒนาจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคและประกอบกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลให
นักเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดคนควาหาความรูจากการอาน
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู โดยการอาน การดู การฟง และ
การเขียน นอกจากน้ีสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา โดย
ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีสวนรวมรับผิดชอบกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งแตกตาง
จากการศึกษาของ ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ วิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค พบวา การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดานการใฝเรียน
รูอยูในระดับมากท่ีสุด 

 2.4 ผูเรียนคิดเปนทําเปน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาอยูใน
ระดับมากท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุงเนน
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดเปนระบบ นําไปสูการสรางองคความรูและปรับตัวเขากับสังคมได ซึ่งแตกตางจาก
การศึกษาของ ทวีพงศ หลมวงษ วิจัยเรื่องระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐมเขต 2 พบวา 
คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานผูเรียน มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ที่
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวายังมีครูบางสวนท่ียังไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได กลาวคือ ยังไมมีการปฏิรูปการศึกษาน่ันเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังเนนตัว
ครูเปนศูนยกลาง ครูใชวิธีสอนโดยการบอก อธิบาย มอบหมายงานใหนักเรียนทําเปนรายบุคคลเปน
สวนใหญ การฝกใหนักเรียนทํางานเปนกลุมมีนอย นักเรียนไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และรวม
กิจกรรมการเรียนรูเทาท่ีควร 
 2.5 ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาพ้ืนฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
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ภายนอก (สมศ.) กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี่ที่ 5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูและผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (O-NET) สงผลใหโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยูในเกณฑดี พัฒนาทุกกลุมสาระการเรียนรู และจัดการเรียน
เสริมศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ใน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพ่ือมุงหวังใหผูเรียนไดคะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (O-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ยผลการทดสอบทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่ง
แตกตางจากการศึกษาของ อนันต บุญแตง วิจัยเรื่องคุณภาพงานวิชาการท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 
5 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวม มีผลการศึกษาในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
การจัดครูเขาสอนตามตารางสอนยังไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ยังเนนทองจํามากกวาการสอนใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ นักเรียนยังไม
เปนศูนยกลางของการจัดการศึกษา  
 3. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ไดกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหขอมูลเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางรอบดาน รวมทั้งไดระบุบทบาทที่ชัดเจน
ของบุคคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีประสิทธิภาพสงผล ให
ผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนา
ตนเองใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะที่ดีงาม มีปญญา มีความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต การคิด การส่ือสาร การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และเปนคนดีมีความสุขในการ
ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง โดยอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางสรางสรรค ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษา ครู
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ผูเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  รูบทบาทในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมี
สวนรวมตั้งแตการกําหนดแผน การวางแผน การจัดกิจกรรม การดําเนินกิจกรรม การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและรายงานผล ซึ่งสงผลใหการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูคุณภาพของผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค เปนลูกที่ดีของพอแม นักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีความใฝรูและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง คิดเปนทําเปน สรางองคความรูเพ่ือการตัดสินใจและการแกปญหาของตนเองและสังคมได มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑดี   และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปญหาทางเพศ   
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สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา สอดคลองกับการศึกษาของ ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ วิจัยเรื่องการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกัน 
ทั้งนี้เปนเพราะการจัดกิจกรรมลูกเสือตอบสนองตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคไดตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ทั้งในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ดานซื่อสัตยสุจริต 
ดานมีวินัย ดานใฝเรียนรู ดานอยูอยางพอเพียง ดานมุงม่ันการทํางาน ดานรักความเปนไทย และดานมี
จิตสาธารณะ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ การบริหารกิจกรรมลูกเสือในดานตางๆทั้งดานกิจกรรมพิเศษ 
ดานการบริหารการเงินลูกเสือ ดานกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ  ดานการจัดหลักสูตร
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ดานการจัดการหลักสูตร ไดมีการสอนโดยสอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตางๆ ไดแกการมุงมั่นในการทํางาน ดานรักความเปนไทย ดานการมีจิตสาธารณะ ดานการใฝเรียนรู 
ดานความมีวินัย ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความรักชาติ ศาสน กษัตริย และดานการอยูอยางพอพี
ยง ดังเห็นไดจากกิจกรรมตางๆ ของลูกเสือ และสอดคลองกับการศึกษาของ ณัชชฑราณีย ศรีปานทอง 
วิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาบทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกันอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองใหเปน
ผูนําวิชาการเปนนักพัฒนา นักแกปญญา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการทูต นักวางแผน นัก
ปกครอง และนักปราชญ ที่สามารถนําแนวคิดใหมๆ ไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มี
วิสัยทัศนกวางไกล สามารถกําหนดกลยุทธในการบริหารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตางๆ 
ที่เปลี่ยนไป สามารถวิเคราะหสถานการณเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ การใหบรรลุ
เปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสมไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ  ที่เกิดขึ้นภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย การอภิปรายผล บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพ่ือ
เปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช ใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน ผูมีสวนเกี่ยวของดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. บุคลากรที่เก่ียวของในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตองรูบทบาทหนาที่ของตนเองในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสงผลให
ผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรู และประสบการณมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนเปน
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คนดี มีคุณธรรม มีวินัย และมีจิตสาธารณะท่ีดีงาม เปนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การ
สื่อสาร การแกปญหา เปนคนมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
 2. คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิต
ต่ําที่สุด ดังน้ันผูบริหาร ครู ผูปกครอง และบุคคลที่มีสวนรวม ควรใหความสําคัญในการพัฒนาให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ 
 3. บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกันโดยมีความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธในลักษณะที่คลอยตามกัน ดังนั้นบุคลากรที่เก่ียวของในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ควรใหความสําคัญและตระหนักถึงบทบาทและปฏิบัติตนตามบทบาทอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ 

 2. ควรมีการศึกษาบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูผูรับผิดชอบกิจกรรมที่
สงผลตอคุณภาพนักเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพและปญหาในการดําเนินงานตามบทบาทการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1”  
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร,  
2552. 

ยิ่งกมล นาคะเวช. “ความสัมพันธระหวางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกับคุณภาพ 

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1” วิทยานิพนธ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553. 

รังสรรค จารุรักษ. “เจตคติของครูกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สัมพันธกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา
 ผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม”วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งกรุป, 2540. 
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วราภรณ พานธงรักษ. “บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3”ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. 

วรรณา หมาดเทง. “บทบาทของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
 โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร”วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 

วัชระ ปจจุสานนท. “สภาพและปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่  
3และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม” ปริญญาครุศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553. 

วันเพ็ญ ศรีลากุล. “การปฏิบัติตนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง” ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง, 2552. 

ศิธัญญา บุญเสริม. “บทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนในฝนตามความ 

 คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ” 

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553. 

ศรีสุดา วรกา. “ศึกษาการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี” ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. 

สมใจ ขําสุภาพ. “สภาพและปญหาการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
เอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1” ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, 2553. 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2544. 

สอาด ชอนทอง “กิจกรรมนักเรียนที่สงผลตอคุณลักษณะของนักเรียนนายรอยตํารวจ”วิทยานิพนธ
 มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ. แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2553. 

อนันต บุญแตง “คุณภาพงานวิชาการท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  
 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5”วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.  
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อมรรัตน  เชิงหอม. “สภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอทาอุเทน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553. 

อัญชลี อินทรเรือง. “ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารกับคุณภาพ 

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก” วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 

ภาษาตางประเทศ 

Anne. Shinkwin,Two Boy Scout troops : The impact of the Troop Culture on What 
 BoysLearn [Online],accessed 1 March 2011, Available from 
 http://www.lib.umi.com/ disseration/fullcit/3049566/ 
Cronbach.Lee J. Essentials of Phychological Testing.3rd.New York : Haper Row 

 Publisher, 1974. 
Donita Louise Johnson, Signifisnt Factors Influencing an Effective School  

Courselling Program,Philosophy dissertation of Walden University, 2004.  

[Online] ,accessed 1 March 2011, Available from http://www.lib.umi.com

 /disseration/fullcit/309793/ 

Best, John W. Research in Education . Englewood Cliffs New York  : Prentice, Hall  

Inc., 1970. 
Joseph P. Atria. “ The Effect of the lllinois Quality Assurance and Improvement  

Planning Process on  Chicago PublicSchool Teacher Attitudes toward School 
 improvement”Ed.D.dissertation,The  Northern lllinois University, 1999. 
Katz,Danial and Robert L.Kahn. The Social Psychology of Organization.2nd ed. 
  New York : John Wiley & Son, 1978. 
Kent Andrew. Bugg, “Quality Assurance  and Improvement Planning in lllinois High 
 School” Ph.D.dissertation,The lllinois State University, 2000. 
Schiefelbein.E, “ Expec opinion as an instrument for assessing investment in primary 
  education” CEPAL, 2000. 
Thomas S. Catherall, Varsity Scouting : An Evaluation of Its Potential as an 

 Alternative for 14 and 15 Year-old Boys. [Online],accessed 1 March  

 2011, Available from  http://www.lib.umi.com/disseration/fullcit/3049566/ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหและรายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

1. ดร.จตุรงค อินทรรุง   

วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสยาม 

ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2. ดร.พิชญาภา ยืนยาว  

วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. ดร.รสพร ทองธรรมจินดา 

วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
4. นายประมาณ ชูพิพัฒน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

5. นางสุมาลี เกื้อกูล   

วุฒิการศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาภาษาและวรรณคดีไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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ภาคผนวก ข  

หนังสือและรายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 

1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

3. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

4. โรงเรียนมักกะสันพิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

5. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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ภาคผนวก ค  

การหาคาความเชื่อม่ัน 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูล 
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ภาคผนวก จ  

รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
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รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

1.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย     2.โรงเรียนราชินีบูรณะ  
3.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ  4.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
5.โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎประภาคมอุปถัมภ"  6.โรงเรียนวดัหวยจรเขวิทยาคม  

7. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม     8. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั  
9. โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา      10.โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  
11. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา     12. โรงเรียนคงทองวิทยา   
13. โรงเรียนบานหลวงวิทยา      14. โรงเรียนง้ิวรายบญุมรีังสฤษดิ์  
15. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา      16. โรงเรียนพลอยจาตรุจินดา   

17. โรงเรียนแหลมบัววิทยา      18. โรงเรียนบางเลนวิทยา  
19. โรงเรียนบัวปากทาวิทยา     20. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  
21. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา      22. โรงเรียนปรดีารามวิทยาคม  
23. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา   24. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
25. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี     26. โรงเรียนหนองหญาไซ 
27. โรงเรียนดานชางวิทยา      28.  โรงเรยีนบรรหารแจมใสวิทยา3  
29. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7     30. โรงเรียนทุงคลีโคกชางวิทยา  
31. โรงเรียนบอกรุวิทยา      32. โรงเรียนธรรมโชตศิึกษาลัย  
33. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6     34. โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม   
35. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม     36. โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา  
37. โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา     38.โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 
39. โรงเรียนสองพี่นองวิทยา     40. โรงเรียนบางลี่วิทยา  
41. โรงเรียนดอนคาวิทยา      42. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  
43. โรงเรียนอูทองศึกษาลัย      44. โรงเรียนอูทอง  
45. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา     46. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1   

47. โรงเรียนศรปีระจันต "เมธีประมุข"     48. โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษดิ  
49. โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา    50. โรงเรียนบางปลามา "สูงสมุารผดุงวิทย"  
51. โรงเรียนสวนแตงวิทยา      52. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  
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ภาคผนวก ฉ  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

…………………………………………………………… 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนกับคุณภาพนักเรียน 
 2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ในแตละโรงเรียน ประกอบดวย 

    2.1 ผูบริหารสถานศึกษา     จํานวน  1 คน 

    2.2 ครูผูสอน       จํานวน  1 คน 

    2.3 นักเรียน       จํานวน  2 คน 

    2.4 คณะกรรมการสถานศึกษา     จํานวน  1 คน 

    2.5 ผูปกครอง       จํานวน  1 คน 
 3. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ  
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพนักเรียนตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 4. แบบสอบถามฉบับน้ีสรางขึ้นเพ่ือใชในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ “บทบาทการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับคุณภาพนักเรียน ” 

 คําตอบที่ไดจะไมมีผลกระทบตอผูตอบประการใด ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ
อนุเคราะหจากทานเพ่ือประโยชนและมีคุณคายิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

       นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล (ผูวิจัย) 
                 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

                                                         ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
                                                                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  (   ) หนาขอความซึ่งตรงกับสถานภาพ 

              สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
1 เพศ 

        (    )  ชาย 
        (    )   หญิง 

 
 
 

2 อายุ  
        (    ) ต่ํากวา  18 ป 
        (    ) 18 -25 ป 
        (    ) 26 – 35 ป 
        (    ) 36 – 45 ป 
        (    ) มากกวา 45 ป 

 
 
 
 
 
 

3 วุฒิการศึกษา 
        (    ) ต่ํากวาปริญญาตรี 
        (    ) ปริญญาตรี 
        (    ) ปริญญาโท 
        (    ) ปริญญาเอก 

 
 
 
 
 

4 ตําแหนงในปจจุบัน         
        (    )   ผูบริหารสถานศึกษา 
        (    )   ครูผูสอน 
        (    )   คณะกรรมการสถานศึกษา 
        (    )   ผูปกครอง 
        (    )   นักเรียน 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  (   ) ท่ีกําหนดในแตละหัวขอที่ตรงกับ
ความ 

             คิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดย 

             กําหนดความหมายแตละระดับดังนี้ 
      5  หมายถึง  บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง  บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก   
  3  หมายถึง  บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับปาน
กลาง 
  2  หมายถึง  บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอย   
  1  หมายถึง  บทบาทการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอย
ท่ีสุด  
   

 
ขอ  

 
บทบาทการบริหาร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
1 ผูบริหารกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา 
      

2 ผูบริหารจัดโครงสรางองคกรในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน 

      

3 ผูบริหารชี้แจง ทําความเขาใจ และสราง
ความตระหนัก ใหครูทุกคนเห็นคุณคาและ
รวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      

4 

ผูบริหารพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
มีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู เ รียนที่หลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและสถานการณปจจุบัน
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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ขอ  

 
บทบาทการบริหาร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

5 

ผูบริหารสรางเครือขายและประสานความ
รวมและความเขาใจอันดีระหวาง 
สถานศึกษา กับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
องค ก รภ าครั ฐ  และภาค เ อกชน เ พ่ื อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

      

6 
ผู บริหาร นิ เทศ  ติดตาม  ใหคํ าปรึ กษา 
ประเมินผล และสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      

7 
ผูบริหารแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ผลงานที่ประสบความสําเร็จกับหนวยงาน
และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

      

บทบาทของครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 

8 

ครูศึกษาหลักการ วัตถุประสงค ขอบขาย 
แนวการจัดกิจกรรม  การประเ มินผล
กิจกรรมพัฒนาผู เ รียน และจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย 

      

9 
ครูชี้แจงและทําความเขาใจกับผูเรียนและ
ผูปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

      

10 

ครูรวมกับผู เรี ยนออกแบบกิจกรรมให
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจของผู เ รียน และเปนไปตาม
หลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
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ขอ  

 
บทบาทการบริหาร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

11 

ครูสงเสริม กระตุน และอํานวยความสะดวก
ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ใน
การทําแผนงาน  โครงการ  ร วมปฏิบัติ
กิจกรรม และการประเมินผล 

      

12 

ครูใหคําปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน 
และอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการ
รวมกิจกรรมใหเปนไปตามแผนโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย 

      

13 

ครูประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของ
ผูเรียน และซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผาน
เกณฑพรอมจัดทําเอกสารหลักฐานการ
ประเมินผล 

      

14 
ครู รายงานผลการดํ า เนินกิจกรรมให
ผู เกี่ยวของทราบ แลวนําผลการการจัด
กิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงและแกไข 

      

15 
ครูแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่
ประสบผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากร
ที่เก่ียวของ 

      

บทบาทของผูเรียน 

16 

ผูเรียนศึกษาขอมูล วิเคราะหตนเอง และเขา
รวมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด 
และความสามารถ หรือตามขอเสนอแนะ
ของสถานศึกษา 

      

17 
ผูเรียนเขารับการปฐมนิเทศจากครู 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
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ขอ  

 
บทบาทการบริหาร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

18 
ผูเรียนรวมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ
ฝายตางๆตามลักษณะของกิจกรรม 

      

19 
ผูเรียนรวมประชุมจัดทําแผนงาน โครงการ 
ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ดวยความ
เอาใจใสอยางสม่ําเสมอ 

      

20 
ผูเรียนรวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและ
นําผลมาพัฒนาตนเองและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมตอครูผูรับผิดชอบ 

      

21 

ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดประสบการณ 
ทบทวน และสะทอนความรูสึกภายหลังการ
ปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งสรางเครือขายจิต
อาสาและขยายผลตอยอดสูความยั่งยืน 

      

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

22 

คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ
ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

      

23 

คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ
วางแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

      

24 
คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนตาม
ความเหมาะสม 
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ขอ  

 
บทบาทการบริหาร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

25 
คณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนตาม
ความเหมาะสม 

      

26 
คณะกรรมการสถานศึกษาร วมมือกับ
สถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนา
และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 

      

บทบาทของผูปกครองและชุมชน 

27 
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรม
ตางๆของสถานศึกษาและชุมชน 

      

28 

ผูปกครองและชุมชนยอมรับในศักยภาพของ
ผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือก
แผนการเรียน  การศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพ 

      

29 
ผูปกครองและชุมชนดูแล เอาใจใสผูเรียน 
และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา 
ปองกัน และแกไขปญหาของผูเรียน 

      

30 
ผูปกครองและชุมชนเปนที่ปรึกษาหรือแนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหแกผูเรียน 

      

31 

ผูปกครองและชุมชนรวมมือกับสถานศึกษา
เพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการ
ปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกับคุณภาพนักเรียน 
 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  (   ) ท่ีกําหนดในแตละหัวขอที่ตรงกับ
ความ 

             คิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน โดยกําหนดความหมายแตละ 
             ระดับดังนี้ 
      5  หมายถึง  คุณภาพนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง  คุณภาพนักเรียนอยูในระดับมาก   
  3  หมายถึง  คุณภาพนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  คุณภาพนักเรียนอยูในระดับนอย   
  1  หมายถึง  คุณภาพนักเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ขอ  

 
คุณภาพนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
1 

ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ  

      

2 ผูเรียนปลอดจากปญหาทางเพศ       

3 
ผูเรียนปลอดจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
เชน สุรา บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เกม 
เปนตน 

      

4 
ผู เรียนมีความซาบซึ้ง รับรูในคุณคาหรือ
อารมณรูสึกในสิ่งที่ดีงามหรือไพเราะ 

      

5 
ผู เรียนเข ารวมกิจกรรมทั้ ง ในและนอก
หลักสู ตรด านศิลปะ  ดนตรี /นาฏศิลป 
วรรณศิลป และนันทนาการ 

      

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
6  

ผู เรียนดูแล ชวยกิจธุระการงาน กตัญู 
สรางความสุขและความสบายใจใหแกพอแม 
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ขอ  

 
คุณภาพนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

7 ผูเรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเปน
ลูกที่ดี สืบทอด รักษาวงศสกุล เปนท่ียอมรับ
ของคนในชุมชน 

      

8 ผู เรียนประพฤติตนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 8 ประการของโรงเรียน 

      

9 ผูเรียนมีวินัยและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน 

      

10 ผู เ รียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา โดยผาน
กระบวนการคิด วางแผน กําหนดกิจกรรม 
และดําเนินการอยางตอเน่ือง 

      

ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

11 
ผู เ รียนเรียนรูดวยการแสวงหาขาวสาร 
ขอมูล ความรู จากหนังสือ สิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

      

12 ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน       

13 
ผูเรียนเรียนรูรวมกับผูอ่ืนโดยเนนการเรียนรู
ผานประสบการณตรง จากการดู การฟง 
การทัศนศึกษา และขอมูลเชิงประจักษ 

      

14 
ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีสวน
รวมในการรับผิดชอบกิจกรรมทั้งในและ
นอกสถานท่ี 

      

15 
ผู เ รี ย นมี ก า ร บันทึ ก ก า ร เ รี ย นรู อ ย า ง
สม่ําเสมอจากการอานและการใชเทคโนโลยี 
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ขอ  

 
คุณภาพนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย 5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

ผูเรียนคิดเปนทําเปน 
16 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดเปนระบบ 

      

17 ผูเรียนสรางองคความรูเพ่ือการตัดสินใจและ
การแกปญหาของตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

      

18 ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต       
19 ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและ

ความขัดแยงตางๆไดอยางเหมาะสม 
      

20 ผูเรียนมีความสามารถในการทํางานและการ
อยูในสังคมรวมกับผูอ่ืน 

      

21 ผูเรียนปรับตัวใหทันกับความเปล่ียนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดลอม 

      

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
22 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม

สาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ 
      

23 ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุม
สาระการเรียนรู 

      

24 ผูเรียนไดคะแนนผลการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา (O-NET) มากกวา
ขีดจํากัดลางของคาเฉล่ียผลการทดสอบทุก
กลุมสาระการเรียนรู 

      

25 สถานศึกษามีคารอยละเฉลี่ยของผูเรียนที่มี
ผลการทดสอบระดับชาติในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูอยูในระดับดี สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
คาเฉล่ียในปที่ผานมา 
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