
บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสาย
ยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในคร้ังน้ี ผูร้ายงานไดศ้ึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
2. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 และ

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
3. ความหมายของหลกัสูตร 
4. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

5. หลกัสูตรสถานศึกษา 
6. แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
7. ความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือ 

7.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
7.2 เกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 

8. หลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

9. แนวคิดเก่ียวกบัคู่มือ 
10. การวดัประเมินผลตามสภาพจริง 
11. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
12. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

12.1 งานวิจยัเก่ียวกบัการคู่มือ 
12.2 งานวิจยัเก่ียวกบัลูกเสือ 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการศึกษา 

วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยไดก้  าหนดมาตราท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาไว ้ 18 มาตรา 
(กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ, 2551: ออนไลน์) และผูร้ายงานสรุปเป็น 26 ประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 30  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมาย  
เท่าเทียมกนั 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด 

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขัดต่อ
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้

มาตรการท่ีรัฐก  าหนดข้ึนเพ่ือขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   คือ  การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเร่ืองการศึกษาอบรม จะกระท ามิได ้

มาตรา 47  คล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการส่งวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และโทรคมนาคม 
เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหน่ึงท าหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง
และก ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

การด าเนินการตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติ
และระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอ่ืน และ
การแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งตอ้งจดัให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ส่ือมวลชนสาธารณะ 

การก ากบัการประกอบกิจการตามวรรคสองตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้มีการควบรวม 
การครองสิทธิขา้มส่ือ หรือการครอบง าระหว่างส่ือมวลชนดว้ยกนัเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผล
เป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือปิดกั้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย
ของประชาชน 
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ประเด็นที่เกีย่วข้อง   องคก์รของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีต้องค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินในดา้นการศึกษาและวฒันธรรมดว้ย 

มาตรา 49  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้ง
จดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรค
หน่ึง และการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน 

การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสม
จากรัฐ 

ประเด็นทีเ่กีย่วข้อง   
1.  ประชาชนไดเ้รียนฟรี 12 ปี (ป.1-ม.6) 
2. การศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองและ

ส่งเสริมจากรัฐ 
มาตรา  50  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการ 

ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
ประเด็นที่เกีย่วข้อง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั 

และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการ 
มาตรา  52  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูร่อดและไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ

และสติปัญญา ตามศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นส าคญั 

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ ใหป้ราศจาก
การใชค้วามรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิไดรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟู ในกรณีท่ีมีเหตุ
ดงักล่าว 
กกกกกกกการแทรกแซงและการจ ากดัสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได้
เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซ่ึ้งสถานะของ
ครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น 
กกกกกกกเด็กและเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

ประเด็นที่เกีย่วข้อง  เด็กและเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษา
อบรมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
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มาตรา 67  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและ
การไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้ด  ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมไดรั้บความคุม้ครอง
ตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศ้ึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องค์การอิสระ
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
จดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว 

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพ่ือใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

ประเด็นที่เกีย่วข้อง  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อยา่งรุนแรง จะตอ้งศึกษาและประเมินผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน โดยใหม้ีผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา
ร่วมใหค้วามเห็นประกอบก่อนท่ีจะมีการด าเนินการ 

มาตรา  73  บุคคลมีหนา้ท่ีรับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติั 
สาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษ์ ปกป้อง และสืบ

สานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ประเด็นที่เกีย่วข้อง  บุคคลมีหนา้ท่ีเขา้รับการศึกษาอบรมตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา 80  รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 

(1) คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาปฐมวยั 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ
และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได ้

(2) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอนัน าไปสู่
สุขภาวะท่ีย ัง่ยืนของประชาชน รวมทั้งจดัและส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมี



15 

มาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหเ้อกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
สุขภาพและการจดับริการสาธารณสุข โดยผูม้ีหนา้ท่ีใหบ้ริการดงักล่าวซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรม  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

(3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้ง
กบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพฒันา
การศึกษาของชาติ จดัใหม้ีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลง
ของสงัคมโลก รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินชุมชน 
องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

(5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ขอ้มูล
ผลการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวิจยัจากรัฐ 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญา 

ประเด็นที่เกีย่วข้อง 
1. รัฐตอ้งสนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาปฐมวยัแก่เด็กและเยาวชน 
2. รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ 
3. รัฐตอ้งจดัใหม้ีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ 
4. รัฐตอ้งจดัใหม้ีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา 

และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
6. รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่

ขอ้มูลผลการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวิจยัจากรัฐ 
มาตรา 86  รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นวทิยาศาสตร์ ทรัพยสิ์นทางปัญญา และ

พลงังาน ดงัต่อไปน้ี 
(1) ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นต่างๆ โดยจดั

ให้มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จดังบประมาณสนับสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และให้มีสถาบัน 
การศึกษาและพฒันา จดัใหม้ีการใชป้ระโยชน์จากผลการศึกษาและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ท่ีมีประสิทธิภาพ และการพฒันาบุคลากรท่ีเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ และสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชห้ลกัดา้นวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 

(2) ส่งเสริมการประดิษฐห์รือการคน้คิดเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ รักษาและพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั พฒันา และใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทนซ่ึงได้
จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

ประเด็นทีเ่กีย่วข้อง 
1. รัฐตอ้งส่งเสริมใหม้ีการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมดา้นต่างๆ 

โดยจดัใหมี้กฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี 
2. รัฐตอ้งส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคน้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่  รักษาและพฒันา 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3. รัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัพฒันา และใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทน 

ซ่ึงไดจ้ากธรรมชาติและเป็นคุณต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
มาตรา 87  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง

การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ 
(3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ

ทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 
(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง  และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง

กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพ้ืนท่ี 

(5) ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ีตอ้งค านึงถึงสัดส่วน
ของหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  รัฐตอ้งส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันา
การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มาตรา 115  บุคคลผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิสมคัร
รับเลือกตั้ง  หรือไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประเด็นที่เกีย่วข้อง  สมาชิกวุฒิสภาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี 
มาตรา 174  รัฐมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประเด็นที่เกีย่วข้อง  รัฐมนตรีจะตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี 
มาตรา 190  พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 

สญัญาสงบศึก และสญัญาอ่ืน กบันานาประเทศหรือกบัองคก์ารระหว่างประเทศ 
วรรคห้า ให้มีกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดขั้นตอน และวิธีการจดัท าหนังสือสัญญาท่ีมี

ผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรือมีผลผูกพนั  
ดา้นการคา้ หรือการลงทุนอย่างมีนัยส าคญั รวมทั้งการแกไ้ขหรือเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก 
การปฏิบติัตามหนงัสือสญัญาดงักล่าวโดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผูท่ี้ไดป้ระโยชน์กบัผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัตามหนงัสือสญัญานั้นและประชาชนทัว่ไป 

ประเด็นที่เกีย่วข้อง  กฎหมายตามวรรคหา้น้ีใหร้วมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั 
ท่ีมีความเป็นอิสระซ่ึงด าเนินการก่อนการเจรจาท าหนงัสือสญัญา โดยไม่มีการขดักนัระหว่างประโยชน์
ของรัฐกบัผลประโยชน์ของผูศ้ึกษาวิจยัไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบงัคบัใชห้นังสือสัญญาดว้ย  
(ดูมาตรา 303 ประกอบดว้ย) 

มาตรา 230  กรรมการการเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประเด็นที่เกีย่วข้อง  กรรมการการเลือกตั้งจะตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี 
มาตรา 236  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(8) ส่งเสริมและสนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือสนบัสนุนองคก์ารเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบั
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ  านาจหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
หรือประสานงานกบัหน่วยงานราชการในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มาตรา 257  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 
ประเด็นที่เกีย่วข้อง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ  านาจหนา้ท่ีในการส่งเสริม

การศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 
มาตรา 289  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอ  านาจหนา้ท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม

ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรม  
ของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

การจดัการศึกษาอบรมภายในทอ้งถ่ินตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
ค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินดว้ย 

ประเด็นที่เกีย่วข้อง  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรมและ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษา
ของชาติและตอ้งค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี 
ของทอ้งถ่ินดว้ย 

มาตรา 303  ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะรัฐมนตรีท่ีเขา้บริหารราชการแผ่นดินภายหลงัจาก
การเลือกตั้งทัว่ไปเป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ด าเนินการจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมายในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก  าหนด 

(1) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองการใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพตามมาตรา 40 มาตรา 44 บทบญัญติัในส่วนท่ี 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลและส่ือมวลชน ส่วนท่ี 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ส่วนท่ี 9 สิทธิในการไดรั้บบริการ
สาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ ส่วนท่ี 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน รวมทั้ง
กฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 56 ส่วนท่ี 12 สิทธิชุมชน  กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ง
องคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระตามมาตรา 61  วรรคสอง กฎหมายว่าดว้ยสภาพฒันา
การเมือง ตามมาตรา 78 (7) กฎหมายเพ่ือจดัตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม
มาตรา 81 (4) กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา 84 (8) กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ง
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กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา 87 (4) และกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  ตามมาตรา 256 ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 

(2) กฎหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาของชาติตามมาตรา  80 โดยส่งเสริมการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วิทยาลยัชุมชนหรือรูปแบบอ่ืน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพ่ือก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจดั
การศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาทุกระดบัของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 

(3) กฎหมายตามมาตรา 190 วรรคห้า โดยอย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน 
และวิธีการด าเนินการจดัท าหนงัสือสญัญาท่ีมีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบั
การศึกษาวิจยัท่ีมีความเป็นอิสระซ่ึงด าเนินการก่อนการเจรจาท าหนงัสือสัญญา โดยไม่มีการขดักนั
ระหว่างประโยชน์ของรัฐกบัผลประโยชน์ของผูศ้ึกษาวิจยัไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบงัคบัใช้
หนงัสือสญัญาภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 

(4) กฎหมายตามมาตรา 86 (1) และมาตรา 167 วรรคสาม ภายในสองปีนับแต่วนัท่ีแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 

(5) กฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน กฎหมายรายไดท้อ้งถ่ิน กฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กฎหมายเก่ียวกบั
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และกฎหมายอ่ืนตามหมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 ใน
การน้ี จะจดัท าเป็นประมวลกฎหมายทอ้งถ่ินก็ได ้ในกรณีท่ีปรากฏว่ากฎหมายใดท่ีตราข้ึนก่อนวนั
ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี มีเน้ือหาสาระเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีแลว้ ใหถื้อเป็นการ
ยกเวน้ท่ีจะไม่ตอ้งด าเนินการตามมาตราน้ีอีก 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  คณะรัฐมนตรีชุดแรกหลงัการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550 ตอ้ง
จดัท าหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาให้แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก  าหนด  [ส่วนท่ี 8 ม.49 
และ 50, ม.80, 190  ภายใน 1 ปี และ ม.86 (1) ภายใน 2 ปี] 
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2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทในการจดัการศึกษาของประเทศ เก่ียวกบั
การจดัท าหลกัสูตรซ่ึงเป็นแผนแม่บทในการจดัการศึกษา (กรมวิชาการ, 2553: 65 – 72) ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค  และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง  
มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรา 8  การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี  
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

กกกกกกกมาตรา 9  การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
(1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
(2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั

และประเภทการศึกษา 
(4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ

การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน 
กกกกกกกมาตรา 15  การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั  

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก  าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 



21 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ 
ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม  สภาพแวดลอ้ม ส่ือ 
หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  

สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือทั้งสามรูปแบบก็ได ้ให้มีการเทียบ
โอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดียวกนั  หรือต่างรูปแบบไดไ้ม่ว่า จะเป็นผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึก
อาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 
กกกกกกกมาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ 
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
กกกกกกกมาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา 
กกกกกกกมาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัด ของผูเ้รียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

(3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

(4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

(5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
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ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  

(6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
กกกกกกกมาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 

ใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค ์ในวรรคหน่ึง
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ  

มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง 
การส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ในแต่ละระดบัการศึกษา 

มาตรา 34  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา
มาตรฐานและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรมแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรจะเห็นไดว้่า 
การจดัท าหลกัสูตรเป็นการวางแผนการจดัการศึกษาให้ครอบคลุมพฒันาการของผูเ้รียนในทุกๆ ดา้น 
อยา่งเป็นระบบ โดยใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผูก้  าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “หลกัสูตร
สถานศึกษา” นัน่เอง 
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3.  ความหมายของหลกัสูตร 
การจดัการศึกษา ส่ิงท่ีส าคญันอกเหนือจากครูผูส้อน ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆ หลกัสูตร ถือเป็น

ส่วนท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอยา่งยิง่ หากไม่มีหลกัสูตรแลว้ ครูผูส้อนก็จะ
เหมือนกบัสอนไปแบบไร้จุดหมายและทิศทางการท่ีจะใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้จึงตอ้งใชห้ลกัสูตรเป็นตวัก  าหนด ดงันั้น จึงมีนกัการศึกษาและนกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ซ่ึงผูร้ายงานขอน ามาเป็นตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ฆนัท ธาตุทอง (2550, หนา้ 4) ไดเ้สนอความหมายของหลกัสูตร คือ การบูรณาการศิลปะ
การเรียนรู้ และมวลประสบการณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสามารถน าไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามส่ิงท่ีคาดหวงั และมีการก าหนดแผนงานไวล่้วงหน้า โดยสามารถ
ปรับปรุง พฒันาใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดมี้ความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล 

ส่วนนพเก้า ณ พัทลุง (2552, หน้า 4) ให้ความหมายของหลกัสูตร คือ ส่ิงท่ีก  าหนดข้ึน
เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ต่างๆ และท าใหม้ีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเป้าหมายท่ีก  าหนด 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นิยามค าศพัท์หลกัสูตร หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551, 2553 : 8) กล่าวว่า หลกัสูตร คือ ประมวลความรู้
และประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้ หลกัสูตรจึงเป็นเสมือนแผนท่ีก าหนดทิศทางในการพฒันาผูเ้รียน
ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเป้าหมาย และมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบ
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในการพฒันาไปสู่มาตรฐานท่ีก  าหนด 

สรุปไดว้่า ความหมายของหลกัสูตร คือ การวางแผนก าหนดมวลประสบการณ์ไวอ้ย่าง
เป็นระบบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสร้างและส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการทางดา้นความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะกระบวนการ เจตคติ หรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้หลกัสูตรจะประกอบดว้ย 
จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล  

4. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จากขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2544 ท่ีผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10  เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2544 เพื่อน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมีความ
เหมาะสม ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน พฒันาเศรษฐกิจและสังคม
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พฒันาประเทศพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การพฒันาสมรรถนะและกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่
การปฏิบัติในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดม้ีการก าหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  
เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดบั นอกจากนั้น ไดก้  าหนด
โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง 
และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งไดป้รับ
กระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดบั และเอกสารแสดง
หลกัฐานทางการศึกษาใหม้ีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการน าไป
ปฏิบติั 

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผดิชอบ โดยร่วมกนัท างาน
อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว  ้

วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ 

ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
และเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  

หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจดัการเรียนรู้ 
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5.  เป็นหลกัสูตรการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2.  มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และ
มีทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียน

ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก  าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ดงัน้ี 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 

ดงัน้ี 
1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม

ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล
และความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมี
ต่อตนเองและสงัคม 
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2.  ความสามารถในการคดิ  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง 
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ 
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ใน
ดา้นการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง  เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 

กกกกกกก 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
กกกกกกกการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก  าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่า
ตอ้งการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก  าหนดเพียงใด 

ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น 
ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใชใ้นการก าหนด
เน้ือหา จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับการวดัประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 

1. ตัวช้ีวดัชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3)  

2. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6)  
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สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์ซ่ึงก  าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่ง 
เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีองค์ความรู้ ทกัษะส าคญั และคุณลกัษณะในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดงัน้ี 

ภาษาไทย :  ความรู้  ทกัษะและวฒันธรรมการใชภ้าษา เพื่อการส่ือสาร ความช่ืนชม 
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

คณติศาสตร์ : การน าความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันา การคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค ์

วิทยาศาสตร์ :  การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการศึกษา 
ค้นควา้หาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม : การอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่าง
สนัติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามยั
ของตนเองและผูอ่ื้น การป้องกนัและปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทกัษะใน 
การด าเนินชีวิต 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะในการคิดริเร่ิม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ 
และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการท างาน การจดัการ 
การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลย ี

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ทกัษะ เจตคติ และวฒันธรรม การใชภ้าษาต่างประเทศใน
การส่ือสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพ่ือ
ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจัดการ
ตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1.  กจิกรรมแนะแนว  

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก  าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและ
ใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  

2.  กจิกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้  าผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ

การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั 
เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน 
ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัตามแผน  ประเมิน
และปรับปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะ
ของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศกึษาวิชาทหาร  
2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3.  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน

ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสงัคม 
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม  

ระดับการศึกษา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
1.  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของ

การศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นทกัษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันา
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คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม 
โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

22.  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3)  เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษา
ภาคบงัคบั มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะใน
การด าเนินชีวิต มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6)  การศึกษาระดบัน้ีเน้น
การเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ  มีทกัษะในการใชว้ิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ  
การประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้  า และผูใ้ห้บริการ
ชุมชนในดา้นต่างๆ   

การจดัเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก  าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่า
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ของผูเ้รียน ดงัน้ี  

1.  ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวนัละ ไม่เกิน 5 ชัว่โมง  

2.  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  
มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมง
ต่อ ภาคเรียน  มีค่าน ้ าหนกัวิชา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

3.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค 
มีเวลาเรียน วนัละไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 
ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน ้ าหนกัวิชา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

 
 



31 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดงัน้ี 
ระดบัประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดต้าม

ความเหมาะสม ทั้งน้ี ตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามท่ีก  าหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผูเ้รียน
ตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก  าหนด 

ระดบัมธัยมศึกษา  ตอ้งจดัโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดและสอดคลอ้ง
กบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  

ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ให้จดัเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑก์ารจบหลกัสูตร เฉพาะระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 สถานศึกษาอาจจดัให้เป็นเวลา
ส าหรับสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีก  าหนดไวใ้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีละ 
120  ชัว่โมง และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  จ  านวน 360 ชัว่โมงนั้น  เป็นเวลาส าหรับปฏิบติักิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ใหส้ถานศึกษาจดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
 ระดบัประถมศึกษา (ป.1 – 6 )         รวม  6  ปี จ านวน  60  ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – 3)      รวม  3  ปี  จ านวน  45  ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6)  รวม  3  ปี  จ านวน  60  ชัว่โมง 

การจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
การจดัการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส 

การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผูม้ีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอธัยาศยั 
สามารถน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใชไ้ดต้าม ความเหมาะสม กบัสภาพและ
บริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก  าหนด ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

การจดัการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 

ในการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร ผูส้อนพยายามคดัสรรกระบวนการ
เรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1.  หลกัการจดัการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ

ส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง 
เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

2.  กระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน 
อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 

กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดังนั้น ผูส้อนจึง
จ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะ

ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แลว้จึง
พิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก  าหนด  
กกกกกกก4.  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
กกกกกกกการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน
ควรมีบทบาท ดงัน้ี 
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4.1  บทบาทของผู้สอน 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดั 

การเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
2)  ก  าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการ 

ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ ์รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
3)  ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพฒันาการทางสมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  
4)  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  
5)  จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
6)  ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติ

ของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  
7)  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ ง

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2  บทบาทของผู้เรียน 

1)  ก  าหนดเป้าหมาย วางแผน และความรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้ความรู้  

ตั้งค  าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่างๆ   
3)  ลงมือปฏิบติัจริง สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้

ในสถานการณ์ต่างๆ  
4)  มีปฏิสมัพนัธ ์ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู   
5)  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

กกกกกกกส่ือการเรียนรู้ 
กกกกกกกส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียน
เขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย
การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน การเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ 
และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน   
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การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง หรือปรับปรุง
เลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ส่งเสริมและส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจดัใหม้ีอยา่งพอเพียง เพื่อพฒันาให้
ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูม้ีหน้าท่ี
จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการดงัน้ี   

1.  จดัใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคน้ควา้และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สงัคมโลก 

2.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน เสริมความรู้ให้ผูส้อน 
รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 

3.  เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอ้ง 
กบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน 

4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
5.  ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
6.  จดัใหม้ีการก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือและการใชส่ื้อ

การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอในการจดัท า การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ี
ใชใ้นสถานศึกษา ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเน้ือหามี
ความถูกตอ้งและทนัสมยั ไม่กระทบความมัน่คงของชาต ไม่ขดัต่อศีลธรรม มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
รูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่าย และน่าสนใจ  

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยู่บนหลกัการพ้ืนฐานสองประการ คือ 

การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็น
เป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียนระดบั
สถานศึกษา ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ 
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ 
และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเต็มตามศกัยภาพ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 ระดบั  ไดแ้ก่  ระดบัชั้นเรียน  ระดบั
สถานศึกษา ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  การประเมินระดับช้ันเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมิน
อยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การสงัเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมิน
ช้ินงาน / ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่าน
ตวัช้ีวดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม  

การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหน้าใน
การเรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ี
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุง
การเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสิน
ผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นอกจากน้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติ ผลการประเมิน
ระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือ
วิธีการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูป้กครอง
และชุมชน  

3.  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและ
ด าเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการด าเนินการ
จดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
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4.  การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐาน  
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียน 
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้
รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่างๆ 
เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนับสนุนการตดัสินใจ
ในระดบันโยบายของประเทศ 

ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่างๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพ้ืนฐาน 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ  าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป 
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหา
ดา้นวินยัและพฤติกรรม กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 

สถานศึกษาจะตอ้งจดัท าระเบียบว่าดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก  าหนดของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั  

เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียน 
1.  การตดัสิน การให้ระดบัและการรายงานผลการเรียน 

1.1  การตดัสินผลการเรียน 
ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่
ละคนเป็นหลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน 
รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเต็มตามศกัยภาพ    

ระดับประถมศึกษา 
(1) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
(2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
(3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
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(4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

ระดับมธัยมศึกษา 
(1) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
(2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนด 
(3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมี

ขอ้บกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้  
ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก 
และมีแนวโนม้ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาใหเ้รียนซ ้าชั้นได ้ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.2  การให้ระดบัผลการเรียน 
ระดับประถมศึกษา ในการตดัสินเพื่อใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา

สามารถใหร้ะดบัผลการเรียนหรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน เป็นระบบตวัเลข ระบบตวัอกัษร 
ระบบร้อยละ และระบบท่ีใชค้  าส าคญัสะทอ้นมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์นั้น 
ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม
การปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

ระดับมธัยมศึกษา  ในการตดัสินเพื่อใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชา ให้ใชต้วัเลข
แสดงระดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบั 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์นั้น 
ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น ดีเยีย่ม ดี และผา่น 
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การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม
การปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

1.3   การรายงานผลการเรียน 
การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ 

ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานใหผู้ป้กครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน
ท่ีสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก  าหนดเกณฑก์ลางส าหรับการจบการศึกษา

เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2.1   เกณฑ์การจบระดบัประถมศึกษา 

(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้าง
เวลาเรียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

(2) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระดบัผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(5) ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.2   เกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า 14 หน่วยกิต 
(3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผา่น เกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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(4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์าร
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.3  เกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่นอ้ยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่นอ้ยวา่ 38 หน่วยกิต 
(3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในระดบัผ่านเกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทางการศึกษา

ส าหรับผูม้ีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั 
ใหค้ณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ด าเนินการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลกัเกณฑ์ในแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

สรุปไดว้่า การไหลบ่าความรู้ ข่าวสาร ขอ้มูลในยุคโลกาภิวฒัน์ และความเจริญ 
กา้วหนา้ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม ส่งผลให้เกิด
การเคล่ือนไหวในการเปล่ียนแปลงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท า
หลกัสูตรการศึกษา ก  าหนดโครงสร้างหลกัสูตร ชัว่โมงเรียน และเน้ือหาสาระ ส าหรับจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียนทัว่ประเทศ  แต่อยา่งไรก็ตามการก าหนดหลกัสูตรจากส่วนกลางยงัไม่สามารถ
สะทอ้นสภาพความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน โดยยงัมีขอ้เท็จจริงและตวับ่งช้ี
หลายประการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่น่าพึงพอใจในระบบการศึกษา ตวัอย่างเช่น การน าหลกัสูตร
ไปใชย้งัไม่สามารถสร้างพ้ืนฐานในการคิด วิเคราะห์ และทกัษะในการแกปั้ญหาแก่เยาวชนไทย อีกทั้ง
ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของนกัเรียนเกือบทุกวิชาท่ีเป็นวิชาพ้ืนฐานของการเรียนขั้นสูงต่อไปอยู่ใน
เกณฑค่์อนขา้งต ่า  
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  จึงเป็นการเคล่ือนไหวหน่ึง
ทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติข้ึน จดัเป็น
หลกัสูตรอิงมาตรฐาน (Standards-based curriculum)  เพื่อเป็นเกณฑ์กลางท่ีใชใ้นการเทียบเคียง  
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์คุณภาพ
ส าคญัท่ีบ่งช้ีถึงระดบัความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะ
บอกถึงส่ิงท่ีคาดหวงัหรือจุดหมายไวอ้ยา่งชดัเจนว่าอะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนทุกคนรู้และปฏิบติั
ไดใ้นระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าไม่ว่านกัเรียนจะจบการศึกษาจากท่ีใด 
จากโรงเรียนขนาดเลก็ หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะจบจากโรงเรียนท่ีอยูใ่นเมือง หรือในชนบท 
หรือมุมใดของประเทศ จะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถอย่างทดัเทียมกนั  ดว้ยเหตุน้ี
มาตรฐานการเรียนรู้จึงเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษา โดยจะส่งผลต่อการศึกษา 
ในทุกระดบัทั้งระดบัชาติ ทอ้งถ่ิน โรงเรียนและการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
หลายฝ่ายทั้งนกัเรียน ผูป้กครอง ครู และชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัคือ (รุ่งนภา  นุตราวงศ,์ ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: ออนไลน์) 

1.  มาตรฐานเป็นจุดเนน้ของการพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบั กระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ตลอดแนวตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัสถานศึกษา ตลอดจนถึงระดบัชั้นเรียนจะตอ้งเน้น
และยดึมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลกัและเป้าหมายส าคญั  

2.  องค์ประกอบของหลกัสูตรเช่ือมโยงกบัมาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาสาระท่ีสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงานท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติั เกณฑ์การวดัและประเมินผล ส่ือการเรียนรู้ 
ตอ้งเช่ือมโยง สะทอ้นส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียนท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้  

3.  หน่วยการเรียนรู้เป็นหวัใจของหลกัสูตร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ถือเป็นขั้นตอน
ท่ีส าคญัเพราะเป็นการน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยา่งแทจ้ริง  

4.  การประเมินผลสะทอ้นมาตรฐานอย่างชดัเจน มาตรฐานและการประเมินผล มีความ 
สมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด การจะพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างประสบความส าเร็จนั้น มาตรฐาน
ตอ้งเป็นตวัเทียบเคียง ดงันั้น เกณฑต่์างๆ หรือร่องรอยหลกัฐานในการประเมินผลการเรียนจะตอ้ง
เช่ือมโยง และสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้อย่างชดัเจน  และมีสามารถบ่งช้ีไดว้่าผูเ้รียนบรรลุถึง
มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด หากยงัไม่บรรลุมีจุดใดบา้งท่ีจะตอ้งพฒันาต่อไป 
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5.  หลกัสูตรสถานศึกษา 
ความหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 
สถานศกึษาเป็นหน่วยงานท่ีจดัการศกึษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้จึงตอ้งมหีลกัสูตร

เป็นของตนเอง คือหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งครอบคลุมภาระงานการจดัการศกึษาทุกดา้นหลกัสูตร
สถานศึกษาจึงประกอบดว้ยการเรียนรู้ทั้งมวลเป็นประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผน
เพ่ือพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

หลกัสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือขอ้ก  าหนดของการจดัการ ท่ีจะพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถโดยส่งเสริมใหแ้ต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนรวมถึง
ระดบัขั้นของมวลประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้สะสมซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั
ไดป้ระสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวิตอยูใ่นโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
โลกอยา่งมีความสุข 

ความส าคญัและความจ าเป็นของหลกัสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามกรอบของหลกัสูตรแกนกลางท่ี

กรมวิชาการก าหนดไว ้พระราชบญัญติัสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขปรับปรุง (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี  

มาตรา 27  ระบุขอ้ความท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา  ในการน า
หลกัสูตรไปใชโ้ดยตรง ซ่ึงก  าหนดไวว้่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลกัสูตร
แนวทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีจดัท าสาระ
ของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

จะเห็นว่าในวรรคท่ีสอง เป็นการก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สถานศึกษา โดยใหส้ถานศึกษาจดัท าสาระของหลกัสูตร จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาในชุมชนและสงัคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งท าหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน (มณนิภา ชุติบุตร, 2542 : 16 – 18) ไดเ้สนอแนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาดงัน้ี 

1. เนน้การศึกษา วิเคราะห์ ท าความเขา้ใจวิธีคิดและความคิดของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. น ากระบวนการหรือแนวคิดของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
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3. น ากระบวนการคิดของภูมิปัญญาชาวบา้นมาเสริมสร้างใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ 

4. สร้างกระบวนการคิดหลายดา้น หลายมุมโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอยา่งอิสระแลว้
เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 

5. ใหภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 
ตามหลกัการของหลกัสูตรนั้น หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนจ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 

และสนองความตอ้งการของสงัคมท่ีใชห้ลกัสูตรนั้นๆ โดยเหตุน้ีหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึน มีจุดมุ่งหมาย
ในการใชใ้นชุมชนแห่งใดแห่งหน่ึง สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมไดม้ากท่ีสุด ทอ้งถ่ิน
และชุมชนมีสภาพท่ีแตกต่างกนั  การพฒันาแต่ละทอ้งถ่ินก็ตอ้งมีความแตกต่างกนั ดงันั้น สถานศึกษา
จึงตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเอง 

จุดมุ่งหมายที่ส าคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา  
1. หลกัสูตรสถานศึกษา ควรพฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถ มีทกัษะการเรียนท่ีส าคญัๆ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสใชข้อ้มูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยส่ืีอสาร หลกัสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็นสร้าง
ความมัน่ใจและใหก้  าลงัใจในการเรียนรู้และเป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

2. หลกัสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพฒันาดา้นจิตวิญญาณ จริยธรรม สงัคม และวฒันธรรม 
โดยเฉพาะพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในความเช่ือของตน ความเช่ือและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อบุคคลและสงัคมสถานศึกษาควรตอ้งพฒันาหลกัคุณธรรมและความอิสระ
ของผูเ้รียน มีความพร้อมในการเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจแบบมีขอ้มูลและเป็นอิสระเขา้ใจในความ
รับผดิชอบท่ีมีต่อสงัคมโดยรวม สามารถช่วยพฒันาสงัคมใหค้วามเป็นธรรม มีความเสมอภาค มีความ
ตระหนกั เขา้ใจ และยอมรับท่ีตนด ารงอยูไ่ด ้ยดึมัน่ในขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ทั้งใน
ระบบส่วนตน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัโลก 

สรุปไดว้่า  หลกัสูตรสถานศึกษา  หมายถึง แผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ท่ีจดัท าข้ึนโดยก าหนดสาระในรายละเอียดเป็นรายปี รายภาค ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาชุมชน 
สังคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัด  และความสนใจ
ของผูเ้รียนโดยคาดหวงัว่าหลกัสูตรสถานศึกษาจะสามารถช่วยใหจ้ดัการศึกษาตอบสนองความตอ้งการ 
และพฒันานกัเรียนใหม้ีศกัยภาพ  เกิดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก  าหนด 
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6.  แนวคดิเกีย่วกบักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฯ. 2551:2-8) กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง
ตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคม เสริมสร้างใหเ้ป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์ เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ใชอ้งค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อช่วยให้ ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ไดแ้ก่  
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการใช ้เทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทกัษะการท างาน และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. กจิกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิด

ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก  าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถ ปรับตน 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และ
ใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

2. กจิกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้  า ผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ

การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน 
เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจ ของผูเ้รียน 
ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติั ตามแผน ประเมิน 
และปรับปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวุฒิ
ภาวะของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียน ประกอบดว้ย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศกึษาวิชาทหาร 
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
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3.  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน

ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสงัคม 
และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม 

6.1  หลกัการของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
1.  มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
2.  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพตาม

ความ สนใจ ความถนดั ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ 
3.  เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ 

ต่อสงัคมในลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและ สม ่าเสมอ 
4.  เป็นกิจกรรมท่ียดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รู พ่อแม่ ผูป้กครอง

ผูน้  าชุมชน ปราชญช์าวบา้น องคก์ร และหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
6.2  เป้าหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพฒันาตนเองใหเ้กิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความ สามารถ
ในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ ในการใช้
ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี อนัจะน าไปสู่คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 
ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ 

6.3  แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
สถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
1.  ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ 
2.  ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ฝึกการท างานท่ี

สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง ตลอดจนสะทอ้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
3.  จดักิจกรรมอยา่งสมดุลทั้ง 3 ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน

และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยจดักิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งใน และ
นอกสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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4.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเป็นผูด้  าเนินการ โดยการศึกษาและใชข้อ้มูลประกอบ 
การวางแผนอยา่งเป็นระบบ เนน้การคิดวิเคราะห์และใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการด าเนินกิจกรรม 

5.  ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเนน้การแข่งขนั
บนพ้ืนฐาน การปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตย 

6.  จดัใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
6.4  ขอบข่ายการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมใหค้รบทั้ง 3 ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน

และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดห้ลากหลาย  
รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดงัน้ี 
1.  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหก้วา้งขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  

ในลกัษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

2.  เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตอ้งการของผูเ้รียนตาม 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนน้การใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3.  เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะต่างๆ 
สนบัสนุนค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง การศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

4.  เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการท างานและการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ ต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม เพ่ือเสริมสร้างความมีน ้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 
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7.  ความรู้เกีย่วกบักจิการลูกเสือ 
7.1  ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบักจิการลกูเสือ  

ขบวนการลูกเสือคืออะไร 
ขบวนการลูกเสือ คือขบวนการเยาวชนมีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษา

และพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดีโดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ทั้งน้ี เป็นไปตามความมุ่งประสงค ์
หลกัการ และวิธีการ ซ่ึงผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลกไดใ้หไ้ว ้ขบวนการน้ีเป็นขบวนการระดบัโลก มีประเทศ
สมาชิก 161 ประเทศ กอปรดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ประมาณ 30,000 คน 

“ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือท่ีเป็นหญิงใหเ้รียกว่า “เนตรนารี” 

“บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ อาสาสมคัรลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 

องค์ประกอบส าคญัของการลูกเสือ  
ประกอบดว้ย ลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มีจุดหมาย หรือประสบการณ์ กิจกรรม 

(โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง้) และการบริหารงาน 
จุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ (ฉบบัร่าง) พ.ศ. 2551  ระบุว่า คณะลูกเสือ

แห่งชาติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมใหเ้ป็นพลเมืองดี 
มีความรับผดิชอบ ช่วยสร้างสรรคส์งัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ เพ่ือความสงบสุขและความมัน่คง
ของประเทศชาติ 

หลกัการส าคญัของการลูกเสือ 
1.  มีศาสนา 
2.  มีความจงรักภกัดีในมิตรภาพและเป็นพ่ีนอ้งของลูกเสือทัว่โลก 
3.  มีความศรัทธาในมิตรภาพและเป็นพ่ีนอ้งของลูกเสือทัว่โลก 
4.  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
5.  การยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
6.  การเขา้เป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ 
7.  มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง 
8.  มีก  าหนดการพิเศษส าหรับการฝึกอบรมรมโดยอาศยั ระบบหมู ่เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 

การทดสอบเป็นขั้นๆ และ กิจกรรมกลางแจง้ 
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วธิีการ 
วธีิการท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ การจดัใหม้ี

การฝึกอบรมท่ีกา้วหนา้ สนุกสนาน ทา้ทาย และดึงดูดใจ โดยอาศยัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็น 
บรรทดัฐาน มีผูใ้หญ่เป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า 

นโยบายในการฝึกอบรมลกูเสือ ใชห้ลกัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1.  เคร่ืองแบบลูกเสือ  ถือว่าเป็นเคร่ืองแบบท่ีมีเกียรติ เป็นเคร่ืองหมายแห่งความดี 

ดงันั้น ลูกเสือจะตอ้งพิถีพิถนัในการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือท่ีถูกตอ้งและสะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอกบั
ทั้งจะตอ้งประพฤติดีปฏิบติัตนใหส้มกบัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นลูกเสือ เพ่ือเป็นการรักษาช่ือเสียงของตนและ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ส่วนเจา้หนา้ท่ีทุกคนก็ควรแต่งลูกเสือในโอกาสอนัควร และถือว่าเคร่ืองแบบ
ลูกเสือเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเสียสละ ในการท่ีตนไดม้ีบทบาทในการฝึกอบรมเด็กให้เป็นพลเมืองดี 

2.  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ก  ากบัพึงหมัน่ฝึกอบรมให้เด็กเขา้ใจและปฏิบติั
ตามค าปฎิญาณและกฎของลูกเสืออยู่ เสมอ โดยเฉพาะในเร่ืองความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ความเป็นพ่ีนอ้งของลูกเสือทัว่โลก และการกระท าความดีต่างๆ โดยเน้นให้เห็นว่า
พลเมืองดีนั้นจะตอ้งเป็นผูก้ระท าความดี และใชค้วามดีนั้นใหเ้ป็นประโยชน์ มิใช่เป็นคนดีอยู่เฉยๆ 
ไม่ท าอะไรเลย 

3.  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีท าให้กิจการลูกเสือมีช่ือเสียง และ
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป รากฐานของคติพจน์ของลูกเสือทั้ง 4 ประเภท เก่ียวขอ้งกบัอุดมการณ์
ของลูกเสือในการบ าเพญ็ประโยชน์ ต่อผูอ่ื้น 

คติพจน์ลูกเสือส ารอง “ ท าดีที่สุด ”  คือ การท าเพื่อคนอ่ืนหรือเพื่อส่วนรวมเป็น
การกระท าท่ีดีท่ีสุด 

คติพจน์ลูกเสือสามญั “ จงเตรียมพร้อม ” คือ พร้อมท่ีจะท าความดี พร้อมเพื่อสร้าง 
พร้อมเพื่อส่วนรวม 

คติพจน์ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  “ มองไกล ”  คือ มองใหเ้ห็นเหตุผล มองใหเ้ห็น
คนอ่ืน มองใหเ้ห็นส่วนรวม มิใช่มองแต่ตวัเองหรือประโยชน์ของตนเอง 

คติพจน์ลูกเสือวิสามญั  “ บริการ ” คือ การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นแก่ส่วนรวม 
นอกจากน้ี ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ก็ไดร้ะบุถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

ผูอ่ื้นโดยถือว่าส าคญัมาก แหล่งหรือโอกาสท่ีลูกเสือจะบ าเพ็ญประโยชน์นั้น ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีใกล้
ตวัก่อน แลว้ขยายใหก้วา้งขวางออกไปตามวยัและความสามารถของเด็ก 
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4.  การฝึกอบรมที่ต่อเน่ืองกนั  เน่ืองจากลูกเสือเป็นเยาวชนท่ีต้องการพฒันาการทั้ง
ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ดงันั้น การจดักิจกรรมลูกเสือจึงตอ้งมีความต่อเน่ือง
และสร้างความกา้วหนา้สูงข้ึน 

5.  ระบบหมู่  เป็นการฝึกความรับผิดชอบ การเป็นผูน้  า ผูต้าม การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมขุ 

6.  ระบบเคร่ืองหมายวชิาพเิศษ  มีมากมายหลายอย่าง  ซ่ึงลูกเสืออาจเลือกเรียนเร่ืองท่ี
ตนสนใจได ้และเมื่อไดผ้า่นการทดสอบแลว้ ก็จะไดรั้บเคร่ืองหมายซ่ึงน ามาประดบักบัเคร่ืองแบบเป็น
การเชิดชูเกียรติและแสดงสมรรถภาพของตนส่วนหน่ึง 

7.  กิจกรรม  ไดแ้ก่กิจกรรมกลางแจง้ เช่น การส ารวจ การเดินทางไกล การผจญภัย 
และการอยูค่่ายพกัแรม ฯลฯ 

8.  การเล่น   การเรียนปนเล่น ( เกมต่างๆ ) เป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง 
9.  การสันทนาการ  ไดแ้ก่  การร้องเพลง การแสดงออกต่างๆ ทั้งทางดา้นศิลปะ 

บทบาทสมมุติ และการชุมนุมรอบกองไฟ 
แนวการพฒันาลูกเสือ  8  ประการ 
1.  พฒันาทางกาย 
2.  พฒันาทางสติปัญญา 
3.  พฒันาทางจิตใจและศีลธรรม 
4.  พฒันาในเร่ืองค่านิยมและเจตคติ 
5.  พฒันาทางสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
6.  พฒันาทางสมัพนัธภาพทางสงัคม 
7.  พฒันาทางสมัพนัธภาพทางชุมชน 
8.  พฒันาทางดา้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
พลเมืองดีในทัศนคตขิองการลูกเสือ 
1.  มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
2.  มีเกียรติเช่ือถือได ้
3.  มีระเบียบวินยั สามารถบงัคบัใจตนเองได ้
4.  สามารถพึ่งตนเองได ้
5.  เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไดทุ้กเมื่อ 
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ประโยชน์ของการลูกเสือ 
1.  เป็นการศกึษานอกแบบ 
2.  ช่วยเสริมการศกึษานอกโรงเรียนในดา้น 
 -  ความประพฤติ นิสยัใจคอ สติปัญญา 
 -  ความมีระเบียบวินยั 
 -  สุขภาพและพลงั 
 -  การมีฝีมือและทกัษะ 
 -  หนา้ท่ีพลเมืองและการบ าเพญ็ประโยชนต่์อผูอ่ื้น 

7.2 ประวตัคิวามเป็นมาและสาระส าคญัของกจิการลูกเสือ 
ประวตัคิวามเป็นมา 
การลูกเสือ ไดอุ้บติัข้ึนเป็นแห่งแรกของโลก โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล ์(Lord Baden 

Powell) ท่ีประเทศองักฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สืบเน่ืองจากการรบกบัพวกบวัร์ (Boar) ใน
การรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ท่ีอาฟริกาใตใ้นปี พ.ศ. 2442 ซ่ึงบี พี ไดต้ั้งกองทหารเด็กให้ช่วย
สอดแนมการรบ จนรบชนะขา้ศึกเมื่อกลบัไปประเทศองักฤษ ในปี พ.ศ. 2450 จึงไดท้ดลองน าเด็กชาย 
20 คน ไปอยูค่่ายพกัแรมท่ีเกาะบราวน์ซี Browmsea Islands) ซ่ึงไดผ้ลดีตามท่ีคาดหมายไว ้ปี พ.ศ. 2451 
บี พี จึงไดต้ั้งกองลูกเสือข้ึนเป็นคร้ังแรกของโลก ท่ีประเทศองักฤษ 

ส าหรับในประเทศไทยเอง กิจการลูกเสือ เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกลา้ฯ ให้สถาปนากองเสือป่าข้ึนก่อน 
เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมขา้ราชการพลเรือน ใหเ้รียนรู้วิชาการดา้นทหาร เพื่อเป็น
ก าลงัส ารองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วย
ปราบปรามโจรผูร้้าย เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัทรงเห็นว่า ลูกเสือจะช่วยใหค้นไทยรู้จกัรักชาติ มีมนุษยธรรม 
มีความเสียสละ สามคัคี และมีความกตญัญูกระทัง่อีก 2 เดือนถดัมา เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญกา้วหนา้มัน่คงดีแลว้ พระองคจึ์งมีพระบรมราชโองการ
จดัตั้งกองลูกเสือข้ึน ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ซ่ึงถือเป็นประเทศท่ี 3 ของโลกท่ีจดัตั้งกองลูกเสือข้ึน  
ต่อจากประเทศองักฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยผูท่ี้ไดช่ื้อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ ”นายชพัพ ์
บุนนาค” จากนั้นนานาชาติในยโุรปจึงจดัตั้งกองลูกเสือของตนข้ึนบา้ง ท าให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การ
สากล และมีความสมัพนัธก์นัทัว่โลก โดยถือว่าลูกเสือทัว่โลกเป็นพ่ีนอ้งกนัหมด 

สาระส าคญัของกจิการลกูเสือ 
การลูกเสือ เป็นกระบวนการพฒันาเยาวชนวยัเรียน ท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก 

การปฏิบติั หรือลงมือในการท ากิจกรรมต่างๆ มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัคือ การไดผ้จญภยั (Adventure) 
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การมีมิตรภาพ (Friendship) การใชชี้วิตกลางแจง้ (Outdoor life) เกิดความสนุก (Enjoyment)  และมี
ความสมัฤทธิผล (Achievement)  (ผจญภยั – ไดเ้พื่อน – เถ่ือนธาร – การสนุก – สุขสม) ทั้งน้ี กิจการ
ลูกเสือตอ้งการใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพมากข้ึน ตอ้งการผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีสมรรถภาพใน 
การฝึกอบรม และตอ้งการปัจจยัและงบประมาณท่ีเพียงพอ เพื่อน ามาใชใ้นการฝึกอบรม และบริหาร
กิจการลูกเสือ 

กิจการลูกเสือเป็นกิจการท่ีตอ้งการฝึกเพื่อให้ลูกเสือไดเ้ป็นผูน้  าในทุกระดบั จึงควรท่ี
ลูกเสือจะไดม้ีโอกาสอยูต่ลอดเวลา เพื่อรับการอบรมให้มีทกัษะในงานต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์
ในยามฉุกเฉิน เป็นการบริการสาธารณะและบริการชุมชนของลูกเสือ เอง ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
จะตอ้งหาทางแนะวิธีการในการขยบัขยายขอบเขตของกิจกรรมลูกเสือให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน เพื่อท่ี
ลูกเสือจะได้มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและกิจกรรมบริการสังคม ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรับใช้
ประเทศชาติและเพื่อนร่วมชาติของตน 

จะเห็นไดว้่าหลกัการกวา้งๆ ของกระบวนการลูกเสือดงักล่าว บญัญติัข้ึนตามพระ
ราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัซ่ึงหลกัการหรือวตัถุประสงค์แต่ละขอ้ได้
น าเอาหลกัธรรมมาประยกุตป์รุงแต่งเพื่อเป็นแนวทางในการอบรมฝึกฝนโดยมุ่งเน้นเร่ืองคุณธรรม
และจริยธรรม โดยกฎลูกเสือ 10 ขอ้ เปรียบคลา้ยกบัศีลซ่ึงเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีลูกเสือทุกคนจะตอ้งยดึถือ
ปฏิบติัตามโดยเคร่งครัดแลว้ยอ่มจะมีคุณธรรมและจริยธรรม ด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งสันติสุข เพราะส่ิงท่ี
ประพฤติปฏิบติันั้น เป็นเร่ืองของการประพฤติดีประพฤติชอบ  

การบริหารกจิกรรมลกูเสือในสถานศึกษา 
การบริหารกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษาจะแตกต่างกนั ไปตามสภาพของสถานศึกษา 

เช่น สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา จะมีลูกเสือส ารองและลูกเสือสามญั ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
จะมีลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายกบัระดบัวิทยาลยัจะมีลูกเสือวิสามญั  

การบริหารกจิกรรมลกูเสือในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (สถานศึกษาท่ีเปิด
ท าการสอนตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้) 

1.  จดัแบ่งเป็น กลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ หมู่ลูกเสือ และลูกเสือ คือ 
1.1  กลุ่มลูกเสือ ประกอบดว้ยลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ 4 กองข้ึนไป 
1.2  กองลูกเสือ  ประกอบดว้ยลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ 2 - 6 หมู ่
1.3  หมู่ลูกเสือ  ประกอบดว้ยลูกเสือ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู ่
1.4  ลูกเสือส ารอง  เป็นนกัเรียนซ่ึงก  าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
1.5  ลูกเสือสามญั  เป็นนกัเรียนซ่ึงก  าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
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1.6 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เป็นนกัเรียนซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 – 3 

2.  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือโรงเรียน ไดแ้ก่ 
2.1  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 1 คน และรองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 

อยา่งนอ้ย 1 คน ส าหรับโรงเรียนท่ีมีกลุ่มลูกเสือตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 
2.2  ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือโรงเรียน 1 คน และรองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือโรงเรียน 

อยา่งนอ้ย 1 คน ส าหรับโรงเรียนท่ีมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองข้ึนไป 
2.3  ผูก้  ากบักองลูกเสือโรงเรียน 1 คน และรองผูก้  ากบักองลูกเสือโรงเรียน  

อยา่งนอ้ย 1 คน ต่อกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 1 กอง 
หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้บังคบับัญชาลูกเสือโรงเรียน 
1.  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  มีหนา้ท่ีอ  านวยการลูกเสือทัว่ไปภายในโรงเรียน 
2.  รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย และท าหนา้ท่ีแทน เมื่อ

ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
3.  ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ มีหนา้ท่ี 

3.1  ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือใหเ้ป็นกลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์ เวน้แต่มีความจ าเป็น 
ท่ีไม่อาจท าเช่นนั้นได ้

3.2  ดูแล แนะน า และประสานงานของลูกเสือทุกประเภท 
3.3  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมกลุ่ม 
3.4  เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่ม และตนเองเป็นกรรมการร่วมดว้ย 

4.  รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและท าหนา้ท่ีแทน เมื่อผูก้  ากบักลุ่ม
ลูกเสือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

5.  ผูก้  ากบักองลูกเสือ มีหนา้ท่ี 
5.1  บงัคบับญัชาฝึกอบรมและรับผดิชอบกิจกรรมในกองลูกเสือของตน ทั้ง

ตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
5.2  เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมู ่
5.3  รับผดิชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวินยั และการรับจ่ายเงินในกองลูกเสือ 
5.4  ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 

6.  รองผูก้  ากบักองลูกเสือ มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย และท าหนา้ท่ีแทน เมื่อผูก้  ากบักอง
ลูกเสือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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การตั้งกองลูกเสือ 
การขอตั้งกองลูกเสือนั้นเป็นหนา้ท่ีของผูก้  ากบัลูกเสือ ถา้กองลูกเสืออยูใ่นส่วนกลาง

จะตอ้งขอตั้งกองจากส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่ถา้อยูใ่นส่วนภูมิภาคให้ขอ 
ตั้งกองท่ีจงัหวดัท่ีกองลูกเสือนั้น ๆ ตั้งอยู ่

คณะกรรมการด าเนินงานของกองลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
คณะกรรมการด าเนินงานประกอบดว้ยหัวหน้านายหมู่ เป็นประธาน ผูช่้วยหัวหน้า

นายหมู่เป็นรองประธาน และให้นายหมู่ รองนายหมู่ ในกองนั้นเลือกกันเอง เป็นกรรมการฝ่าย 
ต่างๆ เช่น เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการนันทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ 
แลว้น าเสนอผูก้  ากบัพิจารณาอนุมติัและสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่เกิน 
12 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นไดอ้ยู่ในต าแหน่งหัวหน้านายหมู่ ผูช่้วยหัวหน้านายหมู่ และ
กรรมการด าเนินงานของกองบา้ง แต่ในบางกรณี ท่ีประชุมนายหมู่อาจเสนอใหผู้ก้  ากบั พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานชุดเดิม ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปอีก  หรือจะใหม้ีการเปล่ียนแปลง  แต่บางต าแหน่ง
ก็ได ้ทั้งน้ี ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละคร้ัง ในการประชุมให้หัวหน้า
นายหมู่เป็นประธานท่ีประชุม ผูช่้วยหัวหน้านายหมู่เป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผูจ้ดรายงาน
การประชุม ส่วนผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขา้ประชุมดว้ยใหท้ าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานของกองมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
(1)  วางแผนและจดัรายงานกิจกรรมประจ าของกองลูกเสือ 
(2)  ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในกองคน

หน่ึงใหเ้ป็นหวัหนา้กิจกรรมนั้น 
(3)  บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ 
(4)  รักษาเกียรติของกองลูกเสือ 
(5)  ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
(6)  ใหป้ระธานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นผูแ้ทนของกองในการติดต่อกบับุคคลภายนอก 

การยุบหน่วยลกูเสือหรือกองลกูเสือ 
การสัง่ยบุกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือเป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั แลว้แต่กรณี ดว้ยเหตุเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
-  สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือเลิกลม้ หรือปรากฏภายหลงัว่าเป็น

สถานท่ีอนัไม่ควร 
-  ท าการฝึกและอบรมลูกเสือในทางท่ีไม่ตรงหรือขดักบัหลกัการและวตัถุประสงค์

ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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-  ลูกเสือในกลุ่มหรือในกองลูกเสือพากนัประพฤติชัว่ เป็นเหตุน ามาซ่ึงความเส่ือม
เสียช่ือเสียง เกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

-  มีจ  านวนลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไม่พอท่ีจะด ารงเป็นกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ต่อไปได ้ทั้งน้ี ภายในเวลาท่ีก  าหนดใหต้ามสมควร 

สรุปไดว้่า กองลูกเสือของโรงเรียน จะมีลูกเสือประเภทต่างๆ แตกต่างกนัไปตาม
สภาพของโรงเรียน กองลูกเสือของทุกโรงเรียนก็จะตอ้งประกอบดว้ยหมู่ลูกเสือตั้งแต่ 2 หมู่ข้ึนไป 
จึงจะตั้งเป็นกองลูกเสือได ้ส าหรับการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการจดัตั้ง
กลุ่มลูกเสือแบบสมบูรณ์ กล่าวคือ โดยแต่ละกลุ่ม มีกองลูกเสือตั้งแต่ กองลูกเสือส ารอง กองลูกเสือ
สามญั และกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ แต่ละกองมีหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ย 2 หมู ่ทุกหมู่จะตอ้งมีนายหมู่
เป็นหวัหนา้ และรองนายหมู่เป็นรองหวัหนา้โดยแต่ละกองลูกเสือของทุกประเภท จะตอ้งมีผูก้  ากบัลูกเสือ
ควบคุมดูแล กองละ 1 คน และมีรองผูก้  ากบัลูกเสืออย่างน้อยกองละ 1 คนเป็นผูช่้วย  ส่วนการจดั
กิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนเกิดจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ของกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

หลกัสูตรและการจดักจิกรรมลูกเสือ 
เม่ือไดข้อตั้งกองลูกเสือเรียบร้อยแลว้ผูก้  ากบัลูกเสือตอ้งด าเนินการสอนลูกเสือ ดงัน้ี 
1. น าหลกัสูตรวิชาลูกเสือมาศึกษาว่า ลูกเสือท่ีตนจะท าการสอนและฝึกอบรมนั้น มี

วิชาอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนมีก่ีวิชา โดยท าโครงการสอนตลอดปีไว้ และก าหนดตัวบุคคล
ผูรั้บผดิชอบไวโ้ดยเฉพาะ 

2. จดัหาอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชใ้หค้รบ เพื่อจะไดฝึ้กอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
หีบอุปกรณ์ โดยมีอุปกรณ์ใส่ไวใ้นหีบ 

3. การสอนวิชาลูกเสือตอ้งค าน่ึงถึงการฝึกกลางแจง้ใหม้ากท่ีสุด และเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัจริงเสมอ 

4. การสอนวิชาพิเศษ เน่ืองจากวิชาลูกเสือเป็นวิชาท่ีตอ้งการใหเ้ด็กไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถตามอตัภาพของตน จึงส่งเสริมให้เด็กเรียน และสอบวิชาพิเศษตามขั้นตอน เพื่อรับ
และประดบัเคร่ืองหมายแสดงความสามารถของตน เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งจดัสอนวิชาพิเศษ 
เพื่อสนองความตอ้งการของลูกเสือ ใหม้ากท่ีสุด เพราะตอ้งใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกตามความถนดั 

การจดักิจกรรมในรูปแบบวิธีการของกิจการลูกเสือโดยมีเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร 
ซ่ึงถา้จะไดรั้บเคร่ืองหมายตอ้งผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด  ดงัน้ี 

- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  หลกัสูตรดาวดวงท่ี 1 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  หลกัสูตรดาวดวงท่ี 2 



54 

- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  หลกัสูตรดาวดวงท่ี 3 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลกัสูตรลูกเสือตรี 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หลกัสูตรลูกเสือโท 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลกัสูตรลูกเสือเอก 
- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 
- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 
ในการฝึกอบรมลูกเสือผูก้  ากับลูกเสือจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนโดยมุ่งให้

เยาวชนพฒันาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเ้ป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์
สงัคมใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ มีความสงบสุข และความมัน่คงของประเทศชาติ จึงตอ้งปลูกฝังให้มี
คุณลกัษณะดงัน้ี 

1.  ใหลู้กเสือมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณ กฎ และ
คติพจนข์องลูกเสือ  

2.  ใหลู้กเสือมีทกัษะการสงัเกต จดจ า การใชเ้คร่ืองมือ การแกปั้ญหา และทกัษะใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.  ให้ลูกเสือมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกลา้หาญ อดทน เช่ือมัน่ในตนเอง 
มีระเบียบวินยั มีความสามคัคีเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มคีวามเสียสละ บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน ์

4.  ใหลู้กเสือมีการพฒันาอยูเ่สมอ สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจ และพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
การสอนลูกเสือจะใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายดงักล่าวน้ี ผูก้  ากบัลูกเสือควรจะ

ไดน้ าลูกเสือออกบริการชุมชน บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะเมื่อมีโอกาส และเทศกาลต่าง  ๆทั้งน้ี ผูก้  ากบั
ลูกเสือจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี โดยเฉพาะการสร้างระเบียบวินยัใหเ้กิดข้ึนในตวัของลูกเสือ 

สรุป การจดักิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบงัคบัในหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงในการจดั 
การเรียนการสอนแต่ละคร้ังจะมีการประชุมกอง ด าเนินการจดักิจกรรมตามกระบวนการลูกเสือโดย
ใหศ้ึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ เพื่อท ากิจกรรมอย่างหน่ึง
อยา่งใดร่วมกนัทุกขั้นตอน มีจุดประสงคใ์นการท างานอยา่งเดียวกนั ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
กิจกรรมลูกเสือ (พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551 ลกัษณะ1 บททัว่ไป มาตรา 8) ประกอบดว้ย การมี
นิสยัในการสงัเกตจดจ าเพื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ื้น รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จกัท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งรู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ 
ทั้งน้ี โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใดๆ โดยท่ีทุกคนในกลุ่มช่วยกนัคิดช่วยกนัท า ช่วยกนัแกปั้ญหา
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อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาซ่ึงกนัและกนั อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพของงาน แต่ละกลุ่มจะมีการเลือกประธาน เลขานุการกลุ่มตามแบบประชาธิปไตย เพื่อเป็น
ผูน้  าและประสานงาน สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม ปิดประชุมกอง และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ท่ียดึแนวทางการจดักิจกรรมตามแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ประกอบดว้ย รักสามคัคี รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีความเป็นประชาธิปไตย 
เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เสียสละ กตญัญู 
กตเวที อดทนอดกลั้น พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการท างาน ซ่ือสตัย ์สุจริต ประหยดั มีวินยั รักและเห็น
คุณค่าในตนเอง และมีพลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,  
2553: 23) 

7.3 กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กระบวนการลูกเสือ 
กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพฒันาเยาวชน มีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม 

ใหก้ารศึกษาและพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ทั้งน้ีเป็นไปตาม
ความมุ่งประสงค ์หลกัการ และวิธีการ ซ่ึงลูกเสือโลกไดก้  าหนดไว  ้

ปัจจุบนักระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหน่ึงซ่ีงมุ่งพฒันา 
สมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติ
ดีงาม ไม่กระท าตนใหเ้ป็นปัญหาต่อสงัคม และด ารงชีวิตอยา่งมีความหมายและสุขสบาย 

หลกัการ 
กระบวนการลูกเสือมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
1.  มีศาสนาเป็นหลกัยึดทางจิตใจ จงรักภกัดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึง

ปฏิบติัศาสนกิจดว้ยความจริงใจ 
2.  จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยแ์ละประเทศชาติของตน พร้อมดว้ยการส่งเสริม

และ สนบัสนุนสนัติสุขและสนัติภาพ ความเขา้ใจท่ีดีซ่ึงกนัและกนั และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 
ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

3.  เขา้ร่วมพฒันาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น
และ เพ่ือนมนุษยทุ์กคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพส่ิงทั้งหลายในโลก 

4.  มีความรับผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
5.  ลูกเสือทุกคนตอ้งยดึมัน่ในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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วตัถุประสงค์ 
พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดก้  าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม

ลูกเสือเพ่ือพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเ้ป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
และช่วยสร้างสรรคส์งัคมใหเ้กิดความสามคัคีและมีความเจริญกา้วหนา้ ทั้งน้ี เพ่ือความสงบสุขและ
ความมัน่คงของประเทศชาติตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1.  ใหม้ีนิสยัในการสงัเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
2.  ใหม้ีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
3.  ใหรู้้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4.  ใหรู้้จกัท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5.  ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 

ขอบข่าย 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินยัและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่

ร่วมกนัใหรู้้จกัการเสียสละและบ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง ให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดหลกัสูตร เป็น 4 ประเภท 
ดงัน้ี 

1. ลูกเสือส ารอง   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
2. ลูกเสือสามญั   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
3. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
4. ลูกเสือวิสามญั   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีปีท่ี 4-6 

แนวการจดักจิกรรม 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ  

(ScoutMethod) ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 
1.  ค  าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลกัเกณฑท่ี์ลูกเสือทุกคนใหค้  ามัน่สญัญา ว่าจะปฏิบติั 

ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใ้หลู้กเสือเป็นหลกัในการปฏิบติั ไม่ได ้“ห้าม” ท า หรือ “บงัคบั” 
ใหท้ า แต่ถา้ “ท า” ก็จะท าใหเ้กิดผลดีแก่ตวัเอง เป็นคนดี ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นผูม้ีเกียรติ เช่ือถือได ้ฯลฯ 

2.  เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพฒันาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ของผลงาน
อยูท่ี่การกระท าของตนเอง ท าใหม้ีความรู้ท่ีชดัเจน และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตวัเองได ้และ
ทา้ทายความสามารถของตนเอง 
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3.  ระบบหมู่ เป็นรากฐานอนัแทจ้ริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกนั 
การยอมรับซ่ึงกนัและกนั การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ 
การใชป้ระชาธิปไตยเบ้ืองตน้ 

4.  การใชส้ญัลกัษณ์ร่วมกนั ฝึกใหม้ีความเป็นหน่ึงเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี 
ดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ร่วมกนั ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย การท าความเคารพ รหัส ค  าปฏิญาณ 
กฎ คติพจน์ ค  าขวญั ธง เป็นตน้ วิธีการน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัและภาคภูมิใจ ในการเป็นสมาชิก
ขององคก์ารลูกเสือโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัว่โลกและเป็นองคก์รท่ีมีจ  านวนสมาชิก มากท่ีสุดในโลก 

5.  การศึกษาธรรมชาติ คือ ส่ิงส าคญัอนัดบัหน่ึงในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติ อนัโปร่งใส
ตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม ้เป็นท่ีปรารถนาอยา่งยิง่ในการไปท ากิจกรรม กบัธรรมชาติ 
การปีนเขา ตั้งค่ายพกัแรมในสุดสปัดาห์หรือตามวาระของการอยูค่่ายพกัแรม ตามกฎระเบียบ เป็นท่ี
เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถา้ขาดส่ิงน้ีแลว้ ก็ไม่เรียกว่าใชชี้วิตแบบลูกเสือ 

6.  ความกา้วหน้าในการเขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัให้เด็กท าตอ้ง ให้มี
ความกา้วหนา้และดึงดูดใจ สร้างใหเ้กิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะท า และวตัถุประสงค ์ในการจดั
แต่ละอยา่งใหส้มัพนัธก์บัความหลากหลายในการพฒันาตนเอง เกมการเล่นท่ีสนุกสนาน การแข่งขนักนั
ก็เป็นส่ิงดึงดูดใจและเป็นการจูงใจท่ีดี 

7.  การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกตอ้งให้แก่เด็ก เพ่ือให ้
เขาเกิดความมัน่ใจในการท่ีจะตดัสินใจกระท าส่ิงใดลงไป ทั้งคู่มีความตอ้งการซ่ึงกนัและกนั เด็กก็
ตอ้งการให้ผูใ้หญ่ช่วยช้ีน า ผูใ้หญ่เองก็ตอ้งการน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ให้ไดรั้บการพฒันาอย่าง
ถูกตอ้งและดีท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกนัทั้งสองฝ่าย 

เง่ือนไข 
1.  เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลกัสูตรในแต่ละระดบัชั้น สถานศึกษา 
อาจจดัเวลาไดต้ามความเหมาะสม ส่วนการจดักิจกรรมเพื่อรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ 
เนตรนารี แต่ละประเภท อาจใชใ้นเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้

2.  การจดักิจกรรม 
2.1  การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลกัสูตร ควรจดัใหม้ีการเปิดประชุม

กองทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินยัในตนเอง โดยปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี  
2.1.1  พิธีเปิด (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.1.2  เกมหรือเพลง 
2.1.3  เรียนตามหลกัสูตร 



58 

2.1.4  การเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน ์
2.1.5  พิธีปิด (นดัหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลิก) 

2.2  กิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม มีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมี

ความ อดทน อยูใ่นระเบียบวินยั รู้จกัช่วยตวัเอง รู้จกัอยู่และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนวิชา
ลูกเสือ เพ่ิมเติม ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจ าเป็นตอ้งวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกล และอยู่ค่ายพกั
แรม ไวใ้หพ้ร้อมก่อนและเน่ินๆ ดงันั้นบทบาทผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกเสือ 
ต่องานการอยูค่่ายพกัแรม และตามหนา้ท่ีของตนเองจึงจ าเป็นตอ้งหาโอกาสให้ลูกเสือของตนไดม้ี
โอกาสในการอยูค่่ายพกัแรมเสมอ 

ใหผู้ก้  ากบัลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมปีหน่ึง
ไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง คร้ังหน่ึงใหอ้ยูค่่ายพกัแรมอยา่งนอ้ย 1 คืน 

2.3  กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจดักิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้า
ประจ ากอง พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดบัเคร่ืองหมายต่างๆ 
เป็นตน้ เพ่ือใหลู้กเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 

2.4  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ลูกเสือไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

3.  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้
ในแต่ละประเภท 

4.  สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

การประเมนิกจิกรรม 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ

พฒันาการดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนลูกเสือ เนตรนารี ซ่ึงนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแลว้ ตอ้ง
พิจารณาดา้นความประพฤติ พฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเน้นทกัษะและการปฏิบติัต่างๆ ดว้ย
วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. กจิกรรมบังคบั เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลกัสูตร เพื่อให้ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์
การตดัสิน เล่ือนชั้นหรือจบหลกัสูตร โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสงัเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมการซกัถาม 
การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผา่น” และ “ไม่ผา่น” 
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ผา่น  หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์
    ปฏิบติักิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตาม 
    เกณฑท่ี์สถานศึกษา ก  าหนด 

ไม่ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผา่น 
 การปฏิบติักิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

2. วชิาพเิศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใชว้ิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฯ. 2551:27-32) 

7.4 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา  พฒันาข้ึนโดยส านัก

การลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2551: 5 – 12) เพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชอ้าจจะเป็น 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต แบบทดสอบ การจดันิทรรศการและสาธิต รายงาน เอกสาร
หลกัฐาน การประเมินการปฏิบติัจริงทั้งกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึน และช้ินงาน หรือผลงาน ซ่ึงเป็น
ความพยายามท่ีจะก่อให้เกิดการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือให้กบัเยาวชนของชาติ และกิจการลูกเสือ
โดยรวมอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกูเสือ 
ตวับ่งช้ีที่ 1 ความมีระเบียบวินยั ความสนใจ ความสนุก ความภูมิใจ ความตระหนกั

ในคุณค่า และความสุขในการเป็นลูกเสือเรียนรู้ / มีทกัษะดา้นสญัลกัษณ์ลูกเสือ 
เกณฑ์การพจิารณา 
1.1  ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของกองลูกเสือ / โรงเรียน / สงัคม / กระท า

ความดีประจ าวนั (Good Turn) 
1.2  เขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือดว้ยความสนใจ ความสนุก มีความภูมิใจ 

และมีความสุขในการเป็นลูกเสือ 
1.3  สามารถปฏิบติัโดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรมตามค าปฏิญาณ กฎ

ของลูกเสือ และหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
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ตวับ่งช้ีที่ 2  การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
เกณฑ์การพจิารณา   
2.1  ประพฤติปฏิบติัโดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรมตามค าปฏิญาณ กฎ

ของลูกเสือ และหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
2.2  กระท ากิจกรรมช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบา้น และเคารพเช่ือ

ฟังพ่อแม่ ครู อาจารย ์
2.3  กระท ากิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ระหวา่งคนในชาติ 

และความเป็นพี่นอ้งกนัของลูกเสือ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ตวับ่งช้ีที่  3  การช่วยเหลือผูอ่ื้น ชุมชน ชาติบา้นเมืองและสงัคมโลก 

เกณฑ์การพจิารณา   
3.1 ช่วยแกปั้ญหาและพฒันาเพ่ือนพ่ีนอ้งลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3.2  ช่วยเหลือและใหบ้ริการครู อาจารย ์บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ 

หรือผูสู้งอายท่ีุขาดการดูแล 
3.3  ช่วยพฒันาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษธ์รรมชาติ แกปั้ญหาพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัชาติ ศาสนา วฒันธรรม และสงัคมโลก 

ด้านผู้บริหาร 
ตวับ่งช้ีที่ 1  การพฒันาตนเองทางดา้นลูกเสือ 

เกณฑ์การพจิารณา   
1.1  มีอุดมการณ์ และวิสยัทศัน์ในกิจการลูกเสือ 
1.2  เขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือใหมี้คุณวุฒิและเพ่ิมทกัษะทางลูกเสือ 
1.3  เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมน  เพื่อการพฒันากิจการลูกเสือ 

ตวับ่งช้ีที่ 2  การบริหาร ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือ 
เกณฑ์การพจิารณา   
2.1  ก าหนดใหม้ีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ นโยบาย แผนพฒันา 

และระบบบริหารจดัการกิจการลูกเสือ 
2.2  ส่งเสริม สนบัสนุน บุคลากรลูกเสือและนิเทศ ติดตามประเมินผล

การจดักิจกรรมลูกเสือ 
2.3  ส่งเสริมการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ 

ตวับ่งช้ีที่ 3  การสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน การช่วยเหลือผูอ่ื้น ชุมชน ชาติ
บา้นเมืองและสงัคมโลก 
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เกณฑ์การพจิารณา   
3.1  มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการชุมชน อนุรักษธ์รรมชาติ พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

และส่งเสริมใหม้ีการช่วยเหลือและใหบ้ริการบุพการีและทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายท่ีุขาดการดูแล 
3.2  ส่งเสริมใหม้ีการน าทรัพยากรของชุมชนมาพฒันากิจการลูกเสือของ

สถานศึกษา 
3.3  มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และกิจกรรม

ท่ีเก่ียวกบัสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์วฒันธรรม และสงัคมโลก 

ด้านผู้ก ากบัลกูเสือ 
ตวับ่งช้ีที่ 1  การพฒันาตนเองทางดา้นลูกเสือ 

เกณฑ์การพจิารณา   
1.1  มีอุดมการณ์ และวิสยัทศัน์ในกิจการลูกเสือ 
1.2  เขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือใหมี้คุณวุฒิและเพ่ิมทกัษะทางลูกเสือ  

พฒันาตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ 
1.3  เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา เพื่อการพฒันากิจการลูกเสือ 

ตวับ่งช้ีที่ 2  การวางแผนและการจดักิจกรรม 
เกณฑ์การพจิารณา   
2.1  วางแผนการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตาม

วตัถุประสงค ์หลกัการ วิธีการ และหลกัสูตร 
2.2  ช่วยเหลือ หรือเขา้ร่วมการจดักิจกรรมลูกเสือภายนอกสถานศึกษา 

และน าทรัพยากรในชุมชนเขา้มาพฒันาการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ 
2.3  ศึกษา คน้ควา้ วจิยั และประเมินผลเพื่อใหเ้กิดการพฒันารูปแบบ 

วิธีการ และมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหา และพฒันาการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ 
ตวับ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานในกองลูกเสือ 

เกณฑ์การพจิารณา   
3.1  ด าเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียน การเงิน บญัชี และการเก็บ

เงินค่าบ ารุงลูกเสือตามระเบียบ 
3.2  ด าเนินการจดัตั้งและพฒันา หมู่ กอง กลุ่ม ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

รวมทั้งจดัท ารายงานและประชาสมัพนัธกิ์จการลูกเสือ 
3.3  บริหารจดัการอาคาร สถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
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ด้านการจดัมวลกจิกรรมลูกเสือ 
ตวับ่งช้ีที่ 1  กิจกรรมสญัลกัษณ์ลูกเสือ 

เกณฑ์การพจิารณา   
1.1  มีการฝึกอบรมใหค้วามรู้ และทกัษะในดา้นระเบียบวินยั การประกอบพิธี

ทางลูกเสือ และเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร 
1.2  มีการจดักิจกรรมเดินทางไกล และอยูค่่ายพกัแรม วตัถุประสงค ์และ

วิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทกัษะลูกเสือตามประเภท ใหส้ามารถน าไปใชช่้วยตนเองและผูอ่ื้น 
1.3  มีการฝึกอบรม และทดสอบเพื่อรับเคร่ืองหมายตามหลกัสูตรและ

วิชาพิเศษ 
ตวับ่งช้ีที่ 2  กิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎ 

เกณฑ์การพจิารณา   
2.1  มีการฝึกอบรมและจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
2.2  มีการจดักิจกรรมฝึกอบรมใหช่้วยเหลือครอบครัว สถานศึกษา ครู 

อาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ และร่วมกระท ากิจกรรมเก่ียวกบังานของชาติ วฒันธรรม ศาสนา และ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพ่ีนอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 

2.3  มีการฝึกอบรมใหม้ีความรู้ ความสามารถในการบ าเพญ็ประโยชน์
ช่วยเหลือเพื่อน ผูอ่ื้น บุคคลท่ีทุพพลภาพ ผูสู้งอายท่ีุขาดการดูแล กระท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามคัคี ความสมานฉนัท ์ระหว่างคนในชาติ และความเป็นพ่ีนอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 

ตวับ่งช้ีที่ 3   กิจกรรมโครงการเพื่อการแกปั้ญหาและพฒันา 
เกณฑ์การพจิารณา   
3.1  มีการจดักิจกรรมโครงการเพื่อแกปั้ญหา ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ 

และเพื่อการช่วยเหลือแกปั้ญหาอุบติัเหตุ อุบติัภยั 
3.2  มีการจดักิจกรรมโครงการใหบ้ริการชุมชนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมและศาสนา 
3.3  มีการจดักิจกรรมโครงการท่ีมีส่วนร่วมในงานของชาติ สถาบนั

พระมหากษตัริย ์และเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาพิเศษเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาต่อในสถาบนัทหารและต ารวจ 
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เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตวับ่งช้ีกจดัใหม้กีารประเมินใน 2   ลกัษณะ  คือ 
1.  การประเมนิเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.1  การประเมนิเชิงปริมาณ   
    แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีร้อยละ 90 ข้ึนไป (ดีมาก) 
    แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีร้อยละ 75 – 89  (ดี) 
    แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีร้อยละ 50 – 74 (พอใช)้ 
    แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีต  ่ากว่าร้อยละ 50 (ปรับปรุง) 

1.2  การประเมนิเชิงคุณภาพ 
1) ความถูกตอ้งสมบูรณ์  เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2) การมองเห็นคุณค่า 
3) การปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองย ัง่ยนื 
4) การมีประสิทธิภาพ 
5) ความสมัฤทธิผล 

2.  การประเมนิความก้าวหน้า 
เป็นการประเมินใหเ้ห็นระดบัการเปล่ียนแปลงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จากตนเอง

และกิจกรรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด ในช่วงเวลาหน่ึง การประเมินความกา้วหนา้ มีแนวทางด าเนินการ 
ดงัน้ี 

2.1  จดัใหม้ีการประเมินความกา้วหนา้อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
2.2  จดัใหม้ีการประเมินทั้งตนเอง กลุ่ม และกิจกรรม ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
2.3  จดัให้มีการประเมินเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นปริมาณและ

คุณภาพ 
2.4  จดัใหม้ีการประเมินสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
2.5  จดัใหมี้การประเมินความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันางานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน 

จากการศึกษาสรุปไดว้่าเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 
เป็นแนวทางการประเมินการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือให้กบัเยาวชนองค์ประกอบ 4 ดา้น 12 ตวับ่งช้ี 
ใน 2 ลกัษณะ คือ การประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ และการประเมินความกา้วหนา้ 
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8.  หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้รูปแบบการจัด
กจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนที่สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

บริบทโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 ประวตัโิรงเรียนปายวทิยาคาร 
 โรงเรียนปายวิทยาคาร (ช่ือภาษาองักฤษ; PaiWittayakarn School) อกัษรยอ่ “ป.ว.” และ 
“P.W.T.K.” เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนมธัยม
แห่งแรกของอ าเภอปาย ตั้งอยูร่อบนอกอ าเภอปาย กลุ่มดอยกองมู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอน) ส านกังานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนปายวิทยาคาร เปิดสอนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
104 ถนนราษฎร์ด ารง ต าบลเวียงใต ้อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอปาย 
ประมาณ 200 เมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 31 ไร่ โทรศพัท ์053-699216 โทรสาร 053-699555   
E-mail : Paiwittayakarn@gmail.com  Website : www.pwtk.ac.th 
  โรงเรียนปายวิทยาคาร ก่อตั้ งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2510 โดยมีนายจรุง ภู่ประเสริฐ 
นายอ าเภอปาย และนายมนสั ทองแท ้ศึกษาธิการอ าเภอปาย มีความประสงค์จะขยายการศึกษาของ
อ าเภอใหถึ้งระดบัมธัยมศึกษา เน่ืองจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีจบแลว้จ  านวนมากไม่มีโอกาส
ศึกษาต่อ เพราะขาดแคลนทุนทรัพยท่ี์จะเดินทางไปศึกษาต่อท่ีไกลๆ ได ้ในท่ีสุดก็ไดร่้วมกนัระดมทุน 
และปลูกสร้างอาคารเรียนชัว่คราวข้ึน 1 หลงั รวมเป็นเงิน 13,977 บาท ต่อมากรมสามญัศึกษาได้
อนุมติัใหเ้ปิดสอนระดบั ม.ศ. 1 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 23 คน โดยเร่ิมท า
การสอนเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2510 โดยมี นายบุญส่ง  บุญเฉลย รักษาการในต าแหน่ง ครูใหญ่ 
ปัจจุบนั นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 

 สัญลกัษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 ค าขวญั   : วิชาการดี มีวินยั ใฝ่คุณธรรม น าประชาธิปไตย 
 สีประจ าโรงเรียน : สีแดง – สีขาว 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ตน้เฟ่ืองฟ้า 
 อกัษรย่อภาษาไทย : ปว. 
 อกัษรย่อภาษาองักฤษ : P.W.T. K 
 



65 

เป้าประสงค์โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  เป้าประสงค ์(Corporate Objectives ) 
   พฒันาและจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งโรงเรียนปายวทิยาคาร 
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง 
2. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหท้ดัเทียมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
3. บริการการศึกษาแก่ชุมชน 

 กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  กลยทุธท่ี์ 1 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาบุคลากรใหเ้ช่ียวชาญวิชาการ มีจรรยาบรรณ และรักองคก์ร 
  กลยทุธท่ี์ 3 พฒันาโรงเรียนใหม้ีแหล่งเรียนรู้ มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และภูมิทศัน์ 
ท่ีสวยงาม 

กลยทุธท่ี์ 4 พฒันาโรงเรียนใหม้ีระบบบริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
  กลยทุธท่ี์ 5 สร้างภาคีเครือข่ายใหเ้ขม้แข็ง 
 โครงการที่ส าคญัในการพฒันาคุณภาพนักเรียน 

1. โครงการคนดีศรีปาย 
2. โครงการ “ฮบัขวญันอ้งหลา้ ตน้กลา้แดงขาว” 
3. โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
4. โครงการธนาคารโรงเรียนปายวิทยาคาร สนบัสนุนโดยธนาคารออมสิน 
5. โครงการทูบีนมัเบอร์วนั 
6. ชมรมตน้กลา้ อบจ. 
7. โครงการสภานกัเรียน 
8. โครงการสภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
9. ลูกเสืออาสา กกต. 
10. ลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 

 กจิกรรมและประเพณทีี่ปฏิบัตทุิกปีการศึกษา 
1. งานกีฬาคณะสีประจ าปี 
2. งานสายสมัพนัธว์นัครอบครัว 
3. งานสถาปนาโรงเรียน 14 กรกฎาคม  
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4. พิธีปัจฉิมและจบหลกัสูตร 
5. พิธีรดน ้ าด  าหวั 
6. ประเพณีงานส าคญัทางศาสนา 

 โรงเรียนปายวทิยาคารการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 โรงเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของนกัเรียนตั้งแต่ปี 2549 จนท าใหโ้รงเรียนปายวิทยาคาร 
มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทั้งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและต่างจงัหวดั สรุปจากการโรงเรียนต่างๆ มาศึกษาดูงาน
เป็นประจ า และสามารถจดัการศึกษาตอบสนองความตอ้งการของชุมชนดา้นการศึกษาต่อในระดบั 
อุดมศกึษา นกัเรียนสามารถสอบเขา้โควตา้พฒันาภาคเหนือของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดเ้ป็นประจ า
ทุกปี ติดล  าดบัโรงเรียนท่ีมีเปอร์เซนต์ในการสอบเขา้โควตา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นอนัดบัท่ี 3 
ของโรงเรียนมธัยมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ในดา้นสถานท่ีไดมี้การปรับปรุงพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีร่มร่ืนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน
การสอนมีบริเวณกวา้งขวางเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพฒันามีแหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนยภ์ยัพิบติั ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน หอ้งลูกเสือ และสร้างอาคารเรียนเพ่ิมจากเดิม พฒันา
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งศูนยเ์ทคโนโลย ีหอ้งประชุม และสามารถบริการแก่องค์กร
ในชุมชนมาใชบ้ริการเสมอ และพฒันาคุณภาพนกัเรียนทางดา้นการเรียนรู้ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
จนกระทัง่ไดรั้บรางวลัเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง 
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8.1 รูปแบบการจดักจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การรวบรวม (Gather : G) 
     หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา สาระ ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ

กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 2 ทัศนคต ิ(Opinion : O) 
     หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม หรือความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดง

ออกมาไดท้ั้งค  าพูดและการกระท า 
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ (Process : P) 
     หมายถึง ขั้นตอนการท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ มีองค์ประกอบย่อย 4 

องคป์ระกอบ คือ 
1) การวางแผน (Planing : P) 
2) การลงมือปฏิบติั (Doing : D) 
3) การควบคุม (Controling : C) 
4) การปรับปรุง (Action : A) 

องค์ประกอบที่ 4 การยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 
      หมายถึง การตัดสินใจยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากผูอ่ื้น หรือจากท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ 

ส่ิงของ วิธีคิด การกระท า วิธีการท างาน การใชชี้วิต (วิถีชีวิต) เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเอง และมี
อิทธิพลท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตนเอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาจแสดงออกมาให้
ปรากฏหรือแฝงในความรู้สึกนึกคิด และพร้อมส าหรับการแสดงออกเมื่อมีโอกาส 

องค์ประกอบที่ 5 อุดมคต ิ(Idol : I) 
      หมายถึง จินตนาการท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริงทาง 

ใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตตน 

วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั

แม่ฮ่องสอนเป็นรูปแบบท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน โดย
การใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้โดยอาศยัความร่วมมือจากการท างานกลุ่ม ตั้งแต่การร่วมกนั
เผชิญปัญหาอยา่งมีสติ รู้จกัวางแผนการท างาน มีกระบวนการแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้งเป็นระบบดว้ย
การผสมผสานเทคนิควิธีการต่างๆ จากประสบการณ์ และทกัษะท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีความช่ืนชม
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ยนิดีต่อความมุ่งมัน่จนประสบผลส าเร็จ นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมการพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ 
อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย การสร้าง
ประสิทธิภาพในการตดัสินใจ การอภิปรายกลุ่ม ภาวะผูน้  า รวมถึงการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีทางสังคม 
การแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง  ทั้งยงัสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัการจดักิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทกัษะ
อ่ืนๆ ได ้อีกดว้ย 

แหล่งเรียนรู้และส่ือ 
ddddddddddd1.  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ddddddddddd2.  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ddddddddddd3.  ผูป้กครองและชุมชน  
ddddddddddd4.  ครูและบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียน 
ddddddddddd5.  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน 
ddddddddddd6.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ddddddddddd7.  ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ddddddddddd6.  สารสนเทศ และส่ือเทคโนโลย ี

การประเมนิผล 
ddddddddddd1.  ส่ิงท่ีประเมิน ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระบบหมู่ (กระบวนการกลุ่ม) 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
ddddddddddd2.  วิธีการ ไดแ้ก่ การสงัเกต การประเมิน การทดสอบ 
ddddddddddd3.  ผูป้ระเมิน ไดแ้ก่ ครูผูส้อน นกัเรียน 

ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบการจดักจิกรรมฯ 
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน สามารถสร้างองคค์วามรู้มีทกัษะ

การท างานกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะกระบวนการคิด ทกัษะในการใชเ้หตุผล ทกัษะ
การตดัสินใจ ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง ทั้งยงัไดรั้บการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ทางดา้นสงัคม 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวิทยาคาร มุ่งพฒันา

ผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ก  าหนดนั้น จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
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1. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยหลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้  ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ 
ความขัดแย ้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีดา้น 
ต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวิทยาคาร มุ่งพฒันา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 
2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต  
3.  มีวินยั  
4.  ใฝ่เรียนรู้  
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5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  มีความเป็นประชาธิปไตย 
10.  มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

แนวทางการจดักจิกรรมลกูเสือ 
แนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551 

ลกัษณะ 1 บททัว่ไป มาตรา 8 
1. มีนิสยัในการสงัเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
2. ซ่ือสตัยสุ์จริต มีระเบียบวินยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
3. รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน ์
4. รู้จกัท าการฝีมือ และฝึกฝนใหท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ  

8.2 หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ  
การไดรั้บเคร่ืองหมายสายยงยศของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

1.  สอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลกมาแลว้ 
2.  สอบไดว้ิชานกัผจญภยั และอีก 2 วิชา คือ นกัดาราศาสตร์, นกัอุตุนิยมวิทยา, การจดั

ค่ายพกัแรม, ผูพ้ิทกัษป่์า, นกัเดินทางไกล, หวัหนา้คนครัว, นกับุกเบิก, นกัสะกดรอย, นกัธรรมชาติวิทยา 
3.  ตอ้งถกัสายหนงั  เคร่ืองหมายสายยงยศของตนเอง 

โรงเรียนปายวิทยาคาร ด าเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจดักิจกรรม โดยให้ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติักิจกรรมตามฐานโดยเน้นทั้งระบบหมู่ การปฏิบติัตนเป็นรายบุคคล และ
สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม ปิดการประชุมกองในเร่ืองเคร่ืองหมายวิชาพิเศษเคร่ืองหมายสายยงยศ 
ไดแ้ก่ วิชานกัผจญภยั การจดัการค่ายพกัแรม วิชาหวัหนา้คนครัว 

สาระการเรียนรู้หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
สาระท่ี  1   นกัผจญภยั 
มาตรฐาน   ลญ 1.1  บอกความหมายและเขา้ใจถึงหลกัการผจญภยั 

ลญ 1.2  ผา่นการทดสอบสมรรถภาพทางดา้นทกัษะวิชาลูกเสือ 
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ลญ 1.3  รู้เร่ืองท่ีพึงระมดัระวงัเพื่อความปลอดภยัทัว่ไป เก่ียวกบั
กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

สาระท่ี  2   ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม 
มาตรฐาน   ลญ 2.1  สามารถเตรียมส่ิงของอุปกรณ์จ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรม 

ลญ 2.2  เลือกสถานท่ีใหเ้หมาะสมแก่การตั้งค่ายพกัแรม 
ลญ 2.3  สาธิตวิธีการปรุงอาหารและการจดัการสุขาภิบาล 
ลญ 2.4  ปฏิบติัตนในการอยูค่่ายพกัแรม  
ลญ 2.5  เขา้ใจและปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินการจดัชุมนุมรอบกอง

ไฟได ้
ลญ  2.6  บอกความหมายและหลกัวิธีการปฐมพยาบาลได ้

สาระท่ี  3   หวัหนา้คนครัว 
มาตรฐาน   ลญ 3.1  ประกอบอาหารส าหรับลูกเสือ 1 หมู่ได ้

ลญ 3.2  รู้จกัซ้ืออาหาร จดัรายการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายได ้
ลญ 3.3  ประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมร้อน โดยไม่ใชภ้าชนะอ่ืน

นอกจากหมอ้หุงตม้สนาม 
สรุปไดว้่า หลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของ

โรงเรียนปายวิทยาคาร ภาคเรียนท่ี 1 ใชห้ลกัสูตร “เคร่ืองหมายลูกเสือโลก” ซ่ึงประกอบดว้ย 10 สาระ 
และภาคเรียนท่ี 2 ใชห้ลกัสูตร “เคร่ืองหมายสายยงยศ” ซ่ึงประกอบดว้ย 3 สาระ  
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9.  แนวคดิเกีย่วกบัคู่มือ 
ในการด าเนินจดักิจกรรมให้มีประสิทธิภาพจะตอ้งมีคู่มือการสอน  เพราะคู่มือการสอน

เป็นส่ิงก  าหนดจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรม มีวิธีการในการปฏิบติั ดงันั้นผูร้ายงานจึงไดศึ้กษา
คน้ควา้เก่ียวกบัการจดัท าคู่มือ ซ่ึงจะไดเ้สนอสาระส าคญัโดยสงัเขป ดงัน้ี 

อนุชิต  เชิงจ  าเนียร ( 2545 : 22) อา้งถึงใน วาสนา  ทองทิพย ์(2550, น.18) ไดส้รุปความหมาย
ของคู่มือว่า เป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูใ้ชคู่้มือไดศ้ึกษา ท าความเขา้ใจและง่ายต่อ
การปฏิบติัตาม เพื่อใหก้ารท ากิจกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงมีความหมายใกลเ้คียงมากท่ีสุด และท าให้
นกัเรียนนกัศึกษาเกิดความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีใกลเ้คียง 

จากความหมายของคู่มือดงักล่าวสรุปไดว้่า คู่มือ หมายถึง หนงัสือหรือเอกสารท่ีเขียนข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการสอน การจดักิจกรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ประเภทของคู่มือ 
อนุชิต  เชิงจ าเนียร ( 2545 : 24) อา้งถึงใน วาสนา  ทองทิพย ์(2550, น.19) ไดท้ าการศึกษา

และสรุปว่า คู่มือแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. คู่มือเก่ียวกบัการจดักิจกรรมตามหลกัสูตร เป็นคู่มือเสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค

วิธีการสอน การใชส่ื้อหรือนวตักรรมท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาใดวิชาหน่ึงหรือระดบัชั้นเรียนต่างๆ  
ท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร เช่น คู่มือรายวิชา คู่มือระดบัชั้นเรียน คู่มือการใชส่ื้อนวตักรรมการเรียน
การสอน เป็นตน้ 

2. คู่มือการจดักิจกรรมการสอนเสริมหลกัสูตร หรือคู่มือการจดักิจกรรมทัว่ๆ ไปเป็นคู่มือ
ท่ีเสนอแนะแนวทางหรือเทคนิควิธีการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให ้การจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสูตร ใหบ้รรลุจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้และเป็นคู่มือท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บั
เน้ือหาหรือค าอธิบายรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยตรง เช่น คู่มือการจดักิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน คู่มือการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน เป็นตน้ 

จากการท่ีไดศ้ึกษาคู่มือประเภทต่างๆ ขา้งตน้ผูร้ายงานจะจดัท าคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
พ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34  
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องค์ประกอบของคู่มือ 
เอกวุฒิ  ไกรมาก (2541 : 54) อา้งถึงใน วาสนา  ทองทิพย ์(2550, น.20) ไดก้ล่าวไวว้่า 

คู่มือควรประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1)  ค  าช้ีแจงการใชคู่้มือ โดยปกติจะครอบคลุมถึง 

1.1)  วตัถุประสงคข์องคู่มือ 
1.2)  ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นในการใชคู่้มือ 
1.3)  วิธีการใช ้
1.4)  ค  าแนะน า 

2)  เน้ือหาสาระท่ีจะสอน ปกติจะมีการใชเ้น้ือหาสาระท่ีจะสอนโดยมีค าช้ีแจงหรือ
ค าอธิบายประกอบและอาจมีการวิเคราะห์เน้ือหาสาระใหผู้อ่ื้นเกิดความเขา้ใจท่ีจะอ่าน 

3)  การเตรียมการสอน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
3.1)  การเตรียมสถานท่ี วสัดุ ส่ือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็น 
3.2)  การเตรียมวสัดุ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหดั และแบบปฏิบติั ขอ้สอบ 

ค าเฉลย ฯลฯ 
3.3)  การติดต่อประสานงานท่ีจ  าเป็น ฯลฯ 

4)  กระบวนการ วิธีการ คู่มือครู จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
4.1)  ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอน และวิธีด  าเนินการ 
4.2)  ค  าแนะน าและตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะช่วยใหบ้รรลุผล 
4.3)  ค  าถาม ตวัอยา่งแบบฝึกปฏิบติั 
4.4)  ขอ้เสนอแนะส่ิงท่ีควรท า 

5)  การวดัและประเมินผล คู่มือท่ีดีควรจะใหค้  าแนะน าอยา่งครบถว้นการวดัและ
ประเมินผลเป็นองคป์ระกอบส าคญั ควรมีรายละเอียด เช่น 

5.1)  เคร่ืองมือวดั 
5.2)  วิธีวดัผล 
5.3)  เกณฑก์ารประเมนิ 

6)  ความรู้เสริม คู่มือท่ีดีตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละสามารถคาดคะเนไดว้่า
ผูใ้ชม้กัจะประสบปัญหาในเร่ืองใด และจดัหาหรือจดัท าขอ้มูลท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้ และด าเนินงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

7)  ปัญหาและค าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ผูเ้ขียนคู่มือควรจะเป็น
ผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเขียนมามากพอสมควร ซ่ึงจะช่วยใหรู้้ว่าในการด าเนินการในเร่ืองนั้นๆ 
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มกัจะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึน และจุดอ่ืนในเร่ืองนั้นมีอะไรบา้ง การเป็นผูม้ีประสบการณ์และสามารถ
น าเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาช่วยผูใ้ชห้รือผูอ่ื้น ใหส้ามารถกระท าส่ิงนั้นๆ ไดอ้ย่างราบร่ืนไม่เกิด
อุปสรรค ปัญหา นบัว่าเป็นจุดเด่นของคู่มือ ผูเ้ขียนคู่มือท่ีสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนั
และปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูอ่้านหรือผูใ้ชคู่้มือจะถือไดว้่าท าหนา้ท่ีผูเ้ขียนไดดี้ 

8)  แหล่งขอ้มูลและแหล่งอา้งอิงต่างๆ หนงัสือท่ีไม่ควรขาดการใหแ้หล่งอา้งอิง หรือ
แหล่งขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการไปศึกษาคน้ควา้ต่อไป  

จากความหมายและองคป์ระกอบของคู่มือ สรุปไดว้่า คู่มือเป็นเอกสารท่ีผูอ่้านสามารถ
ด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใ่นคู่มือ  

ลกัษณะของคู่มือทีด่ ี
จากงานวิจยัของ คีรีบูร  จงวุฒิเวศยแ์ละมาเรียม  นิลพนัธุ์ (2542 : 17 – 18) อา้งถึงใน 

สุเทพ  ไชยวุฒิ (2550, น.16) ไดแ้ยกลกัษณะของคู่มือท่ีดีไว ้3 ดา้น คือ 
1)  ดา้นเน้ือหา 

1.1)  เน้ือหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษาและไม่ยากจน
เกินไปจนท าใหไ้ม่มีผูส้นใจท่ีจะหยบิอ่าน 

1.2)  การน าเสนอเน้ือหาควรใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนความรู้ของผูท่ี้จะศึกษา 
1.3)  ขอ้มูลท่ีมีในคู่มือ ผูอ่้านสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้
1.4)  เน้ือหาควรเหมาะสมท่ีจะน าไปอา้งอิงได ้
1.5)  ควรมกีรณีตวัอยา่งประกอบในบางเร่ือง เพื่อจะไดท้ าความเขา้ใจง่าย 
1.6)  ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือใหท้นัสมยัเสมอ 

2)  ดา้นรูปแบบ 
2.1)  ตวัอกัษรท่ีใชค้วรมีตวัโต และมีรูปแบบท่ีชดัเจนอ่านง่าย เหมาะกบัผูใ้ชคู่้มือ 
2.2)  ควรมภีาพหรือตวัอยา่งประกอบเน้ือหา 
2.3)  ลกัษณะการจดัรูปเล่มควรท าใหน่้าสนใจ 
2.4)  การใชภ้าษาควรใหเ้ขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัผูใ้ชคู่้มือ 
2.5)  ระบบการน าเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปยาก หรือเป็นเร่ืองๆ ใหช้ดัเจน 

3) ดา้นการน าไปใช ้
3.1)  ควรระบุขั้นตอน วิธีการใชคู่้มือใหช้ดัเจน 
3.2)  มีแผนภูม ิตาราง ตวัอยา่งประกอบใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
3.3)  มีขอ้มูลเพื่อสามารถประสานงานต่างๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
3.4)  บอกสิทธิประโยชน ์และขอ้ควรปฏิบติัใหเ้ขา้ใจง่าย 
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จากลกัษณะของคู่มือท่ีดีท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า ลกัษณะของคู่มือท่ีดีนั้น ควรใชภ้าษาท่ีชดัเจน 
เขา้ใจง่าย มีภาพประกอบ น าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัจากง่ายไปหายาก และเน้ือหาในเล่มมีความเหมาะสม
กบัผูใ้ชง้าน 
 

กระบวนการพฒันาคู่มือการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาคู่มือการสอนคร้ังน้ี ผูร้ายงานใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development : R&D) เป็นระเบียบวิธีวิจยัในการพฒันา โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

1.การเตรียม (ก าหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงค ์เน้ือหา แบบทดสอบ) 
2.การออกแบบคู่มือการสอน 

3.การเขียนแผนผงั 

4.การสร้าง Story Board 

5.การสร้างส่ือ / นวตักรรม 

6.การผลิตเอกสารประกอบ 

7.การประเมินและแกไ้ขนวตักรรม(ผ่านผูเ้ช่ียวชาญ) 

1. การศึกษาปัญหาเอกสารและงานวิจยั 

2. วางแผนการพฒันาคู่มือการสอน 

3. การสร้างคู่มือการสอน 

4. ทดลองใชแ้บบหน่ึงต่อหน่ึง (3 คน) 

5. ประเมินปรับปรุง (คร้ังที่ 1) 

6. ทดลองใชก้ลุ่มเลก็ ( 9 คน) 

7. ประเมินปรับปรุง (คร้ังที่ 2) 

8. ทดลองใชก้ลุ่มใหญ่ (30 คน) 

9. ประเมินปรับปรุง (คร้ังท่ี 3) 

10. สรุปผล / น าไปใชเ้ผยแพร่ 

ผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน / ปรับปรุง 

ผ่านเกณฑ ์

ผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน / ปรับปรุง 

ผ่านเกณฑ ์

แผนภูมิ 2 รูปแบบกระบวนการพฒันาคู่มือการสอน 
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1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง การศึกษาปัญหาในการจดัการ
เรียนการสอน การศึกษาเอกสารและงานวิจยัเพื่อคน้หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา รวมทั้ง
ความรู้ท่ีจะใชใ้นการพฒันาคู่มือการสอน 

2. การวางแผนพฒันาคู่มือการสอน หมายถึง การเตรียมการในดา้นต่างๆ เช่น หลกัสูตร 
ระยะเวลา งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร ผูเ้ช่ียวชาญ กลุ่มตวัอยา่ง ฯลฯ 

3. การสร้างคู่มือการสอน หมายถึง การลงมือท าเพื่อสร้างคู่มือการสอน โดยจะใช้
กระบวนการในการพฒันาส่ือ 7 ขั้นตอน คือ 

3.1  การเตรียม  ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของคู่มือ
การสอนกิจกรรม การสร้างแผนการสอนและก าหนดเน้ือหา และการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน – 
หลงัเรียน (โดยการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ) 

3.2  การออกแบบคู่มือการสอน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์โครงสร้างนวตักรรม 
ออกแบบขั้นแรก ประเมินและแกไ้ขการออกแบบ 

3.3  การเขียนแผนผงัของคู่มือการสอน คือ การเขียนแผนผงัเพื่อใหเ้ห็นโครงสร้าง
ทั้งหมดของคู่มือท่ีจะสร้าง 

3.4  การสร้างสตอร่ีบอร์ด  คือ การร่างลกัษณะของคู่มือแต่ละส่วนหรือแต่ละหน้า
ใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของนวตักรรม 

3.5  การสร้างคู่มือการสอน  คือ การลงมือท าตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
3.6  การผลิตเอกสารประกอบ ประกอบดว้ย คู่มือครู คู่มือการใช ้คู่มือนักเรียน 

ฯลฯ 
3.7 การประเมินและแกไ้ขนวตักรรม  คือ การส่งนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ประเมินคุณภาพและปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
4. การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง หมายถึง  การทดลองใชคู่้มือการสอนกบัผูเ้รียนทีละคน 

จ านวน 3 คน โดยสุ่มเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน โดยผูพ้ฒันา
คู่มือการสอนสงัเกตการจดักิจกรรมจากการใชคู่้มือการสอนอยา่งใกลชิ้ด 

5. การประเมินและปรับปรุงคร้ังท่ี 1 หมายถึง  การน าผลการทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง
มาประเมินผลและปรับปรุงคู่มือการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

6. การทดลองแบบกลุ่มเล็ก  หมายถึง การทดลองใช้นวตักรรมกับผูเ้รียนกลุ่มเล็ก 
จ  านวน 9 คน โดยสุ่มเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 3 คน โดยจดัให้
มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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7. การประเมินและปรับปรุงคร้ังท่ี 2  หมายถึง  การน าผลการทดสอบก่อนเรียนหรือ
หลังเรียนของผูเ้รียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยอาจใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 หรือการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน (t – test) หากผ่านเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดก็สามารถน าคู่มือการสอนไปทดลองขั้นต่อไปได ้แต่หากไม่ผ่านตอ้งมีการปรับปรุงและ
น าไปทดลองกลุ่มเลก็กบันกัเรียนชุดใหม่อีกคร้ัง 

8. การทดลองแบบกลุ่มใหญ่  หมายถึง การทดลองใช้คู่มือการสอนกบัผูเ้รียนกลุ่ม
ใหญ่ จ  านวน 30 คน โดยสุ่มเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 10 คน 
โดยจดัใหม้ีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

9. การประเมินและปรับปรุงคร้ังท่ี 3 หมายถึง การน าผลการทดสอบก่อนเรียนและ
หรือหลงัเรียนของผูเ้รียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยอาจใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 หรือการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ( t – test) หากผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนด ก็สามารถสรุปผลการพฒันาคู่มือการสอนต่อไป แต่หากไม่ผ่านตอ้งมีการปรับปรุง
และน าไปทดลองกลุ่มใหญ่กบันกัเรียนชุดใหม่อีกคร้ัง 

10. การสรุปผล น าไปใช ้และเผยแพร่ หมายถึง การสรุปผลหรือเขียนรายงานผลการใช้
คู่มือการสอนโดยจดัท าเป็นผลงานทางวิชาการ รวมถึงการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและ
เผยแพร่ 

การหาประสิทธิภาพคู่มือการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  โดยใชสู้ตร E1/E2   
(ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2556 : 44) 
  80  ตวัแรก  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนหรือช้ินงาน  เม่ือคิดเป็นร้อยละแลว้ได ้ 80  หรือสูงกว่า 
 

     E1= 100
A

N

X





 
 

  เมื่อ   E1 แทน ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ 
    X  แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนหรือ
ช้ินงาน 
    A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 
     N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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  80  ตวัหลงั  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงั
เรียน เม่ือคิดเป็นร้อยละแลว้ได ้ 80  หรือสูงกว่า 
 

     E2= 100
B

N

F





 
 

  เมื่อ   E2 แทน ประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ ์
    F  แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
    B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 
     N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การศึกษาเก่ียวกบัคู่มือ คือ หนังสือท่ีเขียนข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 
การสอน การจดักิจกรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงในท่ีน้ีผูร้ายงานไดส้ร้างคู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 เมื่อน าเขา้มาใชใ้นระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลง
ใหร้ะบบการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยผา่นกระบวนการพฒันาจนไดป้ระสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1) ค าน า 
2) ค าช้ีแจง 
3) สารบญั 
4) ส่วนน า 
5) โครงสร้างหลกัสูตร 
6) ค าอธิบายรายวิชา  
7) การวิเคราะห์โครงสร้างหลกัสูตร 
8) แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้   
9) ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
10) การวดัผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  
11) เอกสารอา้งอิง 
12) ภาคผนวก 

10.  การวดัประเมนิผลตามสภาพจริง 
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10.1  ความหมายของการวดัประเมนิผลตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวดัและประเมินกระบวนการ

ท างานของสมองและจิตใจของผูเ้รียน อย่างตรงไปตรงมาตามส่ิงท่ีเขาท า โดยพยายามตอบค าถามว่า 
เขาท าอยา่งไร และ ท าไมจึงท าอย่างนั้น การไดข้อ้มูลว่า “เขาท าอย่างไร” (How) และ “ท าไม” (Why) 
จะช่วยใหผู้ส้อนไดช่้วยผูเ้รียนพฒันาการเรียน และการสอนของผูส้อน ท าให้การเรียนการสอนมี
ความหมาย และท าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ต่อไป  

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 11) อ้างถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 18) 
กล่าวถึง ความหมายของการประเมินผลจากสภาพจริงว่า เป็นกระบวนการสังเกต การบนัทึก และ
รวบรวมขอ้มูลจากงานและวิธีการท่ีผูเ้รียนท า เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการตดัสินใจในการศึกษาถึง
ผลกระทบต่อผูเ้รียน การประเมินผลจากสภาพจริงจะไม่เน้นเฉพาะทกัษะพ้ืนฐาน แต่จะเน้น
การประเมินทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้นในการท างานของผูเ้รียน ความสามารถในการแกปั้ญหา และ
การแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบติัในสภาพจริงในการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางให้
เป็นผูค้น้พบและผูผ้ลิตความรู้ ฝึกปฏิบติัจริง รวมทั้งพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพ่ือสนองจุดประสงค์
ของหลกัสูตรและความตอ้งการของสงัคม 

ไชยรัตน์  ทิพย์สภาพกุล (2544 : 56) อ้างถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 19) ไดก้ล่าวว่า 
การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การวดัประเมินผลในดา้นความสามารถการแสดงออกของนักเรียน
ในสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงบ่งบอกถึงทกัษะต่างๆ กระบวนการคิด กระบวนการ
ตดัสินใจ การมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงความพึงพอใจ ซ่ึงการแสดงออกเหล่าน้ีเกิดจาก
ตวัผูเ้รียนเอง หรือท่ีเรียกว่า พฤติกรรมท่ีแสดงออกตามความสามารถท่ีแทจ้ริง (Authentic Performance) 

สมนึก  นนธิจันทร์ (2544 : 70) อ้างถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550  : 19) ไดก้ล่าวว่า  
การประเมินผลจากสภาพจริงเป็นการประเมินผลท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูก้ระท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ย
การแสดงออกหลาย  ๆดา้นเพ่ือน าไปแกปั้ญหา โดยใชท้กัษะกระบวนคิดท่ีสลบัซบัซอ้น ท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน
ของเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในทุกบริบทเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

3.2  หลกัการของการวดัประเมนิผลตามสภาพจริง 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 27) อ้างถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 19) ได้

กล่าวถึง หลกัการของการวดัประเมินผลตามสภาพจริง ไวด้งัน้ี 
1.  เป็นการประเมินความกา้วหนา้และการแสดงออกของนกัเรียนแต่ละคน (มิใช่เปรียบเทียบ

กบักลุ่ม) บนรากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ และดว้ยเคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลาย 
2.  การประเมินผลตามสภาพจริงจะตอ้งมีรากฐานบนพฒันาการและการเรียนรู้ทางสติปัญญา

ท่ีหลากหลาย 
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3.  การประเมินผลตามสภาพจริงและการพฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมจะตอ้งจดัท าใหส่้งเสริม
ซ่ึงกนัและกนั คือ จะตอ้งพฒันามาจากบริบทท่ีมีรากฐานทางวฒันธรรมท่ีนักเรียนอาศยัอยู่และท่ีตอ้ง 
เรียนรู้ใหเ้ห็นกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

4.  ความรู้ในเน้ือหาสาระทั้งในทางกวา้งและลึกจะน าไปสู่การพฒันาให้นักเรียนเรียนรู้
มากข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมาย สนองความตอ้งการ และเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนอย่าง
เต็มท่ี 

5.  การเรียนการสอน การประเมิน จะตอ้งหลอมรวมกนัและการประเมินตอ้งประเมิน ต่อเน่ือง
ตลอดเวลาท่ีท าการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

6.  การเรียนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพให้เต็มท่ี สูงสุดตามสภาพท่ีเป็นจริง
ของแต่ละบุคคล 

3.3  ลกัษณะของการวดัประเมนิผลตามสภาพจริง 
การประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงส าหรับการวดัและประเมินผล

ซ่ึงเขา้มามีบทบาททดแทนในส่วนท่ีแบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบเลือกตอบไม่
สามารถวดัและประเมินผลได ้ลกัษณะส าคญัของการวดัประเมินตามสภาพท่ีแทจ้ริงคือ 
กระทรวงศกึษาธิการ (2542 : 2-4) อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 20)  

1. งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมาย (meaningrul task) 
2.  เป็นการประเมินรอบดา้นดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย (mutiple assessment) 
3.  ผลผลิตมีคุณภาพ (quality products) 
4.  ใชค้วามคิดระดบัสูง (higher – order thinking) 
5.  มีปฏิสมัพนัธท์างบวก (positive interaction) 
6.  งานและมาตรฐานตอ้งชดัเจน (clear tasks and standard) 
7.  มีการสะทอ้นตนเอง (self reflections) 
8.  มีความสมัพนัธก์บัชีวิตจริง (transfer into life) 
9.  เป็นการวดัประเมินอยา่งต่อเน่ือง (onoging or formative) 
10.  เป็นบูรณาการความรู้ (intergtation of knowledge) 

 
 
 

3.4 แนวคดิและเทคนิคการวดัประเมนิผลตามสภาพจริง 
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ไชยรัตน์  ทิพยส์ภาพกุล (2544 : 60-61) อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 20) ไดก้ล่าวถึง 
แนวคิดและเทคนิคในการวดัประเมินผล ตามสภาพจริงไวด้งัน้ี 

1. ครูตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวความคิดในเร่ืองการจดัการเรียนรู้ว่าการสอน การ เรียนรู้
ของผูเ้รียนและการวดัประเมินผล มิได้เป็นงานท่ีแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด ทั้ง 3 ส่วนจะตอ้งมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั (Strain) และจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั เพ่ือช่วยพฒันาการเรียนรู้และการสอน
การวดัประเมินผลจึงตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา ดงัภาพประกอบ 2 

 
 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ท่ีมา : ไชยรัตน์  ทิพยส์ภาพกุล (2544 : 60-61) อา้งอิงจาก Pucket, Mararet B. and Black, 

Janet K. อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 20) 
 

2. เมื่อครูท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ การสอนและประเมินผลแลว้ ครูควรก าหนด
มาตรฐานหรือความมุ่งหมายของการด าเนินการสอนใหเ้ด่นชดั ซ่ึงจะเป็นมาตรฐานของรายวิชาท่ีครู
ได้จัดน ามาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ได้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
หลกัสูตรซ่ึงไดแ้ก่ เก่ง ดี มีความสุข เป็นตน้ ดงัภาพประกอบ 3 

 
 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการเรียนการสอนกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ท่ีมา : ไชยรัตน์  ทิพยส์ภาพกุล (2544 : 60) อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 20) 
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3.  พยายามใชว้ิธีการท่ีคิดว่าเป็นการเร่ิมตน้การวดัประเมินผลตามสภาพจริง โดยคิดเสีย
วา่ไมม่ีวิธีการใดท่ีจะเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งท่ีสุด ท่านอาจจะเป็นผูค้น้คิดวธีิการเหล่านั้นไดด้ว้ยตวัท่านเอง 
แลว้สังเกตบ่อยๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไดจ้ากการสังเกต เมื่อพบป ญหาก็น าวิธีการมา พฒันา
เพื่อใหเ้กิดเป็นกระบวนการท่ีถูกตอ้ง ก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการวดัประเมินมากยิ่งข้ึน ครูก็จะรู้สึก 
สบายใจและมัน่ใจในการปฏิบติัมากข้ึน 

4.  เมื่อครูคุน้เคยและเขา้ใจวิธีการวดัประเมินผลตามสภาพจริงแลว้ ต่อไปครูจะวางแผน 
ส าหรับการวดัประเมินผลรวม กล่าวคือ ครูจะน าขอ้มูลท่ีไดส้ังเกตไวห้ลายๆ รูปแบบ ร่องรอยของ
ผลงาน ท่ีแสดงออกซ่ึงการเรียนรู้ พฒันาการและทกัษะ รวมถึงแฟ้มสะสมงาน รวบรวมเข้าเป็น
ขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานแสดงถึงพฒันาการดา้นการเรียนรู้ ทกัษะและคุณธรรมของผูเ้รียน ในการวดั
ประเมินผลรวม ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 

4.1  การแสดงจุดเด่นของผูเ้รียนท่ีปรากฏใหเ้ห็น  ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4.2  แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการ การเรียนรู้ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.3  แสดงใหเ้ห็นซ่ึงความคิดเร่ิมและสร้างสรรคใ์นผลงาน 
4.4  แสดงให้เห็นความร่วมมือของการร่วมกิจกรรม  และความพึงพอใจในการท า

กิจกรรมนั้นๆ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะประเมินไดจ้ากส่ิงท่ีเรียกว่า 4 P คือ 
-  Performance  ประเมินจากการแสดงออก 
-  Process  ประเมินจากกระบวนการ 
-  Products   ประเมินจากผลผลิต 
-  Portfolios   ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

3.5  กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
การวดัประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี (สมนึก  นนธิจนัทร์. 

2542 : 73 - 74) อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 26) 
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดผลสมัฤทธ์ิท่ีตอ้งการ โดยวิเคราะห์จากหลกัสูตรกลาง

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน คู่มือการเรียน ฯลฯ 
2.  ท าความชดัเจนกบัลกัษณะ/ความหมายของผลสมัฤทธ์ิเหล่านั้น 
3.  ก าหนดแนวทางของงานท่ีจะตอ้งปฏิบติั คือ 

3.1  งานท่ีทุกคนตอ้งท า 
3.2  งานท่ีท าตามความสนใจ 

4.  ก าหนดรายละเอียดของงาน 
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5.  ก าหนดกรอบการประเมิน (ท าแผนผงัการประเมินท่ีแสดงความสมัพนัธข์องเน้ือหากบั
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัประเมิน) 

6.  ก าหนดวิธีการประเมินผล อาจใชว้ิธีการต่อไปน้ี 
6.1  การสงัเกต 
6.2  การสมัภาษณ์ 
6.3  การสอบถาม 
6.4  การตรวจงาน 
6.5  การบนัทึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.6  การเยีย่มบา้น 
6.7  การศึกษารายกรณี 
6.8  การใชข้อ้สอบแบบเนน้การปฏิบติัจริง 
6.9  ระเบียนสะสม 

7.  ก าหนดตวัผูป้ระเมิน (ควรมีใครบา้ง ผูส้อน ผูเ้รียน ผูป้กครองหรือใครอีกท่ีเหมาะสม) 
8. ก าหนดเกณฑก์ารวดัประเมิน 

3.6  วธิีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัประเมนิผลตามสภาพจริง 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 39 - 54) อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 28) 

ไดก้ล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริงใชว้ิธีการต่อไปน้ี 
1.  การประเมินการแสดงออกและกระบวนการของนักเรียน (Performance and Process) 

มีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชห้ลายประการ เช่น การสงัเกต การบนัทึกพฤติกรรม แบบส ารวจรายการ 
เป็นตน้ 

2.  การประเมินกระบวนการและผลผลิตของนักเรียน (Process and Products) ไดแ้ก่  
การแสดงผลผลิตผลงานของนักเรียน ซ่ึงเป็นส่ือกลางในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงเป็น 
ผลผลิตท่ีเด็กจะแสดงความรู้ ทกัษะ ความรู้สึก และลกัษณะนิสัย เช่น การเลือกกิจกรรมแผนภาพ 
แผนภูมิ หนังสือเด็ก การสาธิต เกมและกฎเกณฑ์ของเกม การสาธิต เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือใน 
การประเมินผลผลิตของนกัเรียนนั้นครูอาจใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายในลกัษณะเดียวกบัการประเมิน
การแสดงออกของนกัเรียน  

จากการศึกษาโดยพบว่าการวดัประเมินผลจากสภาพจริงมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย
ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ส้อนไดข้อ้มูลจากผูเ้รียนท่ีตรงตามสภาพจริง สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และเน้นการวดั 
ประเมินพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งความสามารถท่ีเกิดข้ึนและผลการเรียนรู้ การวดัประเมินผล
จากสภาพจริงมีวิธีการและเคร่ืองมือต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
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1. การสงัเกต  
2. แบบวดัการปฏิบติังาน 
3. แบบสมัภาษณ์  
4. แบบทดสอบ 
5. การสอบถาม 
6. การเยีย่มบา้น 
7. การศึกษษรายกรณี 
8. ระเบียนสะสม 
9. การตรวจงาน 
10. แฟ้มสะสมงาน/ผลงาน (Portfolios) 

3.7  กฎเกณฑ์การวดัประเมนิผลตามสภาพจริง 
การวดัประเมินตามผลตามสภาพจริง ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือในการให้คะแนนเพื่อ

อธิบายความสมัฤทธ์ิผลของผูเ้รียน Scoring Rubric หรือกฎเกณฑ์การให้คะแนน เป็นเคร่ืองมือใน
การใหค้ะแนนท่ีมีการระบุเกณฑ ์(สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม. 2544 : 62) อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร 
(2550 : 51) 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 39 - 54) อา้งถึงใน นิอร  ดาวเจริญพร (2550 : 51) 
ไดก้ล่าวถึงกฎเกณฑก์ารประเมิน ไวด้งัน้ี 

การใหค้ะแนนดว้ยกฎเกณฑ์การให้คะแนน ก็คือการตอบค าถามว่านักเรียนท าอะไรได้
ส าเร็จ หรือว่ามีระดบัความส าเร็จในขั้นต่างๆ กนั หรือมีผลงานเป็นอย่างไรนั่นเอง การให้คะแนน
ดว้ยกฎเกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 2 แบบ คือ 

1.  การให้คะแนนเป็นภาพรวม (Holistic  Score)  คือการให้คะแนนงานช้ินใดช้ินหน่ึง
โดยดูภาพรวมของช้ินงานว่ามีความเขา้ใจความคิดรวบยอดการส่ือความหมาย กระบวนการท่ีใช้
และ ผลงานเป็นอยา่งไร แลว้เขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงานเป็นช้ินๆ โดย
อาจจะแบ่งระดบัคุณภาพตั้งแต่ 0-4 หรือ 0-6 ส าหรับในชั้นตน้การให้คะแนนดว้ยกฎเกณฑ์การให้
คะแนนอาจจะแบ่งวิธีการให้คะแนนหลายวิธี เช่น แบ่งงานตามคุณภาพเป็น 3 กอง ก าหนดระดบั
ความผดิพลาด และก าหนดระดบัและค าอธิบาย 

2.  การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Score)  เพื่อให้การมองคุณภาพงานหรือ
ความสามารถของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน จึงไดม้ีการแยกองคป์ระกอบของการให้คะแนน และอธิบาย
คุณภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบเป็นระดบั โดยทัว่ไปแลว้จะมีการแยกองค์ประกอบของงาน
เป็น 4 ดา้น คือ 
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2.1  ความเขา้ใจในความคิดรวบยอด ขอ้เท็จจริง เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนเขา้ใจ
ในความคิดรวบยอด หลกัการในปัญหาท่ีถามกระจ่างชดั 

2.2  การส่ือความหมาย ส่ือสาร คือความสามารถในการอธิบาย น าเสนอ การบรรยาย 
เหตุผล แนวคิด ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดดี้มีความคิดสร้างสรรค ์

2.3  การใชก้ระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลือกใช้ยุทธวิธี กระบวนการท่ีน าไปสู่ 
ความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4  ผลส าเร็จของงาน ความถูกตอ้งแมน่ย  าในผลส าเร็จของงาน หรืออธิบายท่ีมาและ
ตรวจสอบผลงาน 

สรุป การประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริงเป็นการประเมินผลการกระท า การแสดงออกของ
นกัเรียนหลายๆ ดา้น ตามสภาพความเป็นจริง ทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือสถานท่ีอ่ืนๆ นอกโรงเรียนมี
ลกัษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ สามารถกระท าไดต้ลอดเวลาทุกสถานการณ์ มีการใช้
ขอ้มูลและวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การตรวจงานการรายงาน
ตนเองของนกัเรียน บนัทึกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและการประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน 

11.  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

11.1  แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
พิษณุ  นุ่นสมบูรณ์ และกิตติพนัธ ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556 : 180-182) ไดร้วบรวมความหมาย

ของความพึงพอใจ ไวอ้ยา่งหลากหลาย สรุปไดด้งัน้ี  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็น
เป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ี
ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม 
โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึก
ท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2530  กล่าวไวว้่า 
“พึง” เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” 
หมายความว่า เท่าท่ีตอ้งการ เต็มความตอ้งการ ถูก ชอบ เมื่อน าค  าสองค ามาผสมกนั “พึงพอใจ”  
จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Wolman (1973) กล่าวถึง ความพึงพอใจ
ว่าเป็นความรู้สึกท่ีไดรั้บความส าเร็จตามมุ่งหวงั และความตอ้งการ 
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ทวีพงษ์  หินค า (2541 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคล
ได ้ท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อส่ิงนั้น 

ธนียา  ปัญญาแกว้ (2541: 754) ไดใ้หค้วามหมายว่า ส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจจะเก่ียว
กนักบัลกัษณะงาน ปัจจยัเหล่าน้ีน าไปสู่ความพอใจในงานท่ีท า ไดแ้ก่ ความส าเร็จ ความยกย่อง 
ลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ และความกา้วหน้า เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีอยู่ต  ่ากว่า จะท าให้เกิดความไม่
พอใจงานท่ีท า ถา้หากว่างานให้ความก้าวหน้า ความท้าทาย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จ และ  
การยกยอ่งแก่ผูป้ฏิบติังานแลว้ พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอยา่งมาก 

วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม (2541: 754) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความ
พอใจ การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย ส่ิงท่ีชดเชย 
การไถ่บาปการแกแ้คน้  

วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 11) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ 
ของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม
อาจผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เมื่อไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือนอ้ย 

จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจไดว้่า เป็นความรู้สึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในด้านต่างๆ หรือ
เป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความ
ตอ้งการ 

การวดัความพงึพอใจ  
ภณิดา ชยัปัญญา (2541: 72) อา้งถึงใน พิษณุ  นุ่นสมบูรณ์ และกิตติพนัธ ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

(2556 : 180) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถท าไดห้ลายวิธี ดงัต่อไปน้ี  
1.  การใชแ้บบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นลกัษณะ

ก าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่างๆ  
2.  การสมัภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดี 

จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง  
3.  การสงัเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจโดยการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่า

จะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงั และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน  
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จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึก 
ดีใจ ยนิดี ของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัเหล่านั้นสามารถสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งทางร่างกายและ
จิตใจไดเ้หมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบติัในกิจกรรมนั้นๆ  

11.2  ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
บุคคลจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไร  ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของตนว่าไดร้ับ

การตอบสนองมากน้อยเพียงไร พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบั 
(Drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอย่างเป็นความ
ตอ้งการทาง ชีววิทยา (Biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความ
ล าบาก บางอยา่งเป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ 
(Recognition) การยกยอ่ง (Esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (Belonging) ความตอ้งการส่วน
ใหญ่อาจจะไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ  
เมื่อไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์และทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์(Kotler and Armstrong, 
2002: 100-101) อา้งถึงใน ปุณยนุช  พวงค า. (2551:9-10) 

ทฤษฎกีารจูงใจของฟรอยด์  
ฟรอยด ์(Freud) ตั้งสมมติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วย

สร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยดพ์บว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และมี
พฤติกรรมหลอกหลอน หรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ฟรอยด ์ช้ีใหเ้ห็นว่าบุคคลไม่ค่อยเขา้ใจเก่ียวกบัการจูงใจ (Motivation) ของตวัเองมากนัก
เช่น ถา้เอตอ้งการซ้ือกลอ้งถ่ายรูปราคาแพง เขาอาจอธิบายถึงส่ิงจูงใจว่าเป็นเพราะเขาชอบถ่ายรูป
เป็นงานอดิเรกหรืออยากมีอาชีพเสริม แต่ในส่วนลึกแลว้ เขาอาจซ้ือกลอ้งเพ่ือสร้างความประทบัใจ
ให้กบัผูอ่ื้นเห็นถึงความสามารถพิเศษของเขา และในความรู้สึกท่ีลึกกว่านั้น เขาอาจจะซ้ือกลอ้ง
เพ่ือใหรู้้สึกเป็นวยัรุ่นและรู้สึกมีอิสระอีกคร้ัง 

ทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว์  
อบัราฮมั มาสโลว  ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดย 

ความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้า
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ซ่ึงความปลอดภยัของตนเอง แต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนับถือจาก
ผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุด
ไปถึงนอ้ยท่ีสุด ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวแ์สดงดงัภาพประกอบ 

 
 

ภาพประกอบ 3 ล  าดบัความตอ้งการของมาสโลว ์
ท่ีมา: (Kotler and Armstrong, 2002: 100-101) อา้งถึงใน ปุณยนุช  พวงค า. (2551:9-10) 

 

ตามทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล  าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
1. ความตอ้งการทางกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั 

อากาศ ยารักษาโรค  
2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า ความตอ้งการ

เพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย  
3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน  
4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตวั ความ

นบัถือ และสถานะทางสงัคม  
5. ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (Self-actualization needs) เป็นความตอ้งการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ  

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ เป็นความตอ้งการต่อการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 
โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ และทฤษฎีของ  
อบัราฮมั มาสโลว ์เมื่อความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองก็จะมีความพึงพอใจในทางบวก 
แต่เมื่อไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะมีความพึงพอใจในทางลบ 
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12.  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
12.1  งานวจิยัเกีย่วกบัการใช้คู่มือการสอน 
ผูร้ายงานขอเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใชคู่้มือการสอน คู่มือครู และคู่มือการจัด

กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 

ณรงค ์ ฤทธิเดช (2557 : บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันานวตักรรมส่ือการสอนชุด
ทดลองแรงกระท า และต าแหน่งแรงกระท าบนพ้ืนผิวภายใตข้องเหลว เพื่อบูรณาการใชใ้นการเรียนรู้
วชิาการทดลองเคร่ืองกล (31012003) วตัถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างนวตักรรมส่ือการสอนชุดทดลอง
แรงกระท าและต าแหน่งแรงกระท าบนพ้ืนผิวภายใตข้องเหลว เพ่ือบูรณาการใชใ้นการเรียนรู้วิชา 
การทดลองเคร่ืองกล (31012003) และคู่มือการเรียนรู้  2) หาคุณภาพนวตักรรมส่ือการสอนชุดทดลอง 
และคู่มือการเรียนรู้  3)หาประสิทธิภาพนวตักรรมส่ือการสอนชุดทดลอง  4)หาความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อนวตักรรมส่ือการสอนชุดทดลอง และคู่มือการเรียนรู้ และ 5) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน
ของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง และกลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ จากวิทยาลยัเทคนิคตรัง วิทยาลยัการอาชีพปะเหลียน วิทยาลยั  
การอาชีพห้วยยอด วิทยาลยัสารพดัช่างตรัง ปี การศึกษา 2555, 2556 และ 2557 จ านวน 120 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพ 
ตารางประเมินประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ(%)  
ค่าเฉล่ีย ( X ) และผลต่างก่อนเรียน-หลงัเรียน ผลการศึกษาพบว่า  1) ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นต่อ
คุณภาพนวตักรรมส่ือการสอนชุดทดลองและคู่มือการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ท่ีค่าเฉล่ีย ( X ) = 4.35 โดยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้คือค่าเฉลี่ย ( X ) ไม่ต  ่ากว่าระดบัมาก  
2) ประสิทธิภาพของนวตักรรมส่ือชุดทดลอง ท่ีพฒันาข้ึน พบว่ามีประสิทธิภาพการหาค่าแรงกระท า = 
83.83 (%) และมีประสิทธิภาพการหาค่าต าแหน่งแรงกระท า = 67.77 (%) เมื่อเทียบกบัเกณฑก์  าหนด 
สรุปไดว้่าประสิทธิภาพดา้นการหาค่าแรงกระท าสูงกว่าเกณฑ์ (ไม่ต  ่ากว่า80%) ส่วนประสิทธิภาพ
ดา้นการหาค่าต าแหน่งแรงกระท าต ่ากว่าเกณฑเ์ลก็นอ้ยแต่ผูเ้ช่ียวชาญถือว่าสามารถนา ไปใชเ้ป็นส่ือ
การเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 120 คน หลงัใช้
นวตักรรมส่ือการสอนชุดทดลองและคู่มือการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดยพิจารณาจากคะแนนดิบท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน สรุปไดว้่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพฒันาดีข้ึน 43.23 %  
4) ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างจ  านวน 120 คน ต่อนวตักรรมส่ือการสอนชุดทดลอง
และคู่มือการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ในภาพรวมมีค่าระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย X = 4.64 
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พิมพภ์า  ปะนดัเต (2557 : บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ือง ผลการใชคู่้มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อ 1) ศึกษา
ประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามญั
รุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยคู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัส าโรง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 2 ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง ใชเ้วลาในการทดลอง 12 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่  1) คู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  2) แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ  านวน 30 ขอ้  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 15 ขอ้ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยคู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ส าหรับ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดชันีประสิทธิผลของการเรียนดว้ยคู่มือการฝึกอบรมวิชา
พิเศษฯ มีค่าเท่ากบั 0.59 แสดงว่า นักเรียนท่ีเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 0.59 หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.00 นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีไดเ้รียนยงัมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

พิมพิไล  ถือธรรม (2550 : บทคดัยอ่). ไดท้  าคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาไดคู่้มือ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ดงัน้ี  1) ดา้นเกษตรกรรม  2) ดา้น
ศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  3) ดา้นการประกอบอาชีพ และ 4) ดา้นเทคโนโลยี และ
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ กิจกรรมการสอนเพื่อ
การส่ือสาร การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟร์แมท็ซิสเต็ม และกิจกรรมการเรียนรู้จากการท าโครงงาน 

วรินทร์  สุขเฟ่ืองฟู (2555 : บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ือง การจดัท าคู่มือการเสริมสร้างงาน
หัตถกรรมโดยใชภู้ม ิปัญญาทอ้งถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจีนบุรี วตัถุประสงค์เพื่อจดัท า
คู่มือการเสริมสร้างงานหตัถกรรมโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจีนบุรี ส าหรับครู 
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อาจารย ์และผูท่ี้รับผิดชอบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใชคู่้มือท่ีไดพ้ฒันาข้ึนในการจัด
กิจกรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและชุมชนของสถานศึกษา และผูบ้ริการสถานศึกษาใช้
ในการนิเทศการสอน ในการจดัท าคู่มือ ไดมี้การด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี ศึกษาหลกัการเขียน
คู่มือจากต ารา บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาคน้ควา้ ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
จากเอกสาร ต ารา และท าการสมัภาษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหไ้ดเ้น้ือหาสาระท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
จดัท าโครงร่างของคู่มือแลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 คน ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงร่างคู่มือ จากนั้นไดด้  าเนินการจดัท าคู่มือการเสริมสร้างงานหัตถกรรมโดยใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน 
วดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจีนบุรี แลว้น าคู่มือไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 15 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา และความเหมาะสมของการน าคู่มือไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในสถานศึกษา ผลการศึกษาไดคู้่มือการเสริมสร้างงานหัตถกรรมโดยใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ของโรงเรียนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจีนบุรี ประกอบดว้ยงานหตัถกรรม 4 ชนิด ดงัน้ี  1) ผลิตภณัฑ์
จากเถาวลัย ์ 2) ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่ 3) หมวกสานจากไมไ้ผ ่และ 4) ไมก้วาดดอกหญา้ และวิธีการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบสาธิตและการลงมือปฏิบติัจริงโดยการท างานแบบกลุ่ม ผลการตรวจสอบ
คู่มือของผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ คู่มือการเสริมสร้างงานหัตถกรรมโดยใช้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ของโรงเรียนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจีนบุรี 

วลยัวลัล ์ พุ่มพึ่งพุทธ (2554 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาคู่มือการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและประเมินคู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั
รังสิต เพื่อเป็นคู่มือส าหรับครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดศ้ึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดูแล ก  ากบั ติดตาม และ
นิเทศ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียน ในการจดัท าคู่มือคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดด้  าเนินการ  
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 2 จดัท าโครงร่าง
ของคู่มือและรูปแบบการเขียนคู่มือ ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือโดยผูป้ระเมิน 
19 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ  านวน 4 คน และครูผูป้ฏิบติั  
การสอน จ านวน 10 คน ขั้นตอนท่ี 4 จดัท าคู่มือฉบบัสมบูรณ์ ผลการศึกษา ไดคู่้มือการจดักิจกรรม
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พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ผลการประเมินความเหมาะสมในการน าคู่มือไปใช ้ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูป้ฏิบติัการสอน มีความเห็นว่า โดยรวมคู่มือน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (= 4.55, = 0.12)  

จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัคู่มือขา้งตน้ ผูร้ายงานใหน้ ้ าหนกัไปท่ีการสร้างคู่มือเพื่อใช้
ในการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีผูร้ายงานมีความเช่ือพ้ืนฐานว่า การจดักิจกรรมจะท าไดดี้มีมาตรฐาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด ควรจะตอ้งมีคู่มือท่ีสามารถช่วยใหค้รูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชง้าน
ไดจ้ริงและง่ายต่อการศึกษาดว้ยตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการจดักิจกรรม มีวิธีการจดั
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งมีการวดัประเมินผลท่ีครอบคลุมและหลากหลาย 

12.2  งานวจิยัเกีย่วกบักจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
กกกกกกกหลกัสูตรลูกเสือท่ีมีองค์ประกอบครบถว้นเหมือนกบัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยทัว่ไปนั้น ไม่มีการจดัท าเป็นรูปแบบท่ีแน่นอนชดัเจน  มีเพียงหลกัสูตรท่ีก  าหนดไวแ้ต่เพียงเป็น
หลกัการกวา้งๆ เน่ืองจากเป็นการจดักิจกรรม สถานศึกษาจึงตอ้งด าเนินการจดัท าเป็นหลกัสูตรใน
ลกัษณะสถานศึกษา ดงันั้น งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตร
สถานศึกษาจึงแทบจะไม่มีนกัวิชาการท่านใดไดศ้ึกษาไว ้ผูร้ายงานจึงขอน าเสนอรายงานการวิจยัท่ี
ใกลเ้คียงและเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมลูกเสือ ดงัต่อไปน้ี 

โกวิทย ์ ก่ิงกา้น (2551 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการด าเนินงาน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของขา้ราชการครูในการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง เพศ และประสบการณ์การท างาน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
ขา้ราชการครู สงักดั  านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ก  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan แลว้ท าการสุ่มแบบชั้น (Stratified Random sampling)  
ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 214 คน จ  าแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 107 คน และหัวหน้ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน จ  านวน 107 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ใน 3 ดา้น คือ ดา้น
การวางแผน ดา้นการด าเนินการ ดา้นการประเมินผล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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5 ระดบั จ  านวน 64 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบักบั 0.98 ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการครูมีความ
คิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้รียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ชยัวุฒิ  สังข์ขาว (บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาจงัหวดัก  าแพงเพชร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัญหา และเสนอแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจงัหวดั
ก  าแพงเพชร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 41 การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 
2 ขั้นตอน คือ  1) ศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 291 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนลูกเสือ เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ใชค่้าสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล  2) 
เสนอทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยการจดัประชุมกระบวนการสนทนากลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน7 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า
ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจังหวดัก  าแพงเพชร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 41 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา มีดงัน้ี  1) การจดัตั้งกลุ่มหรือกอง คือ ก  ากบัติดตาม ประชุมช้ีแจงนโยบายการจดั
กิจกรรมลูกเสือ แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ดา้นลูกเสือ จดัท าโครงสร้างการบริหาร จดัผูก้  ากบั
ระดบัวูดแบดจ์ให้ครบทุกกอง และส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมเพ่ิมคุณวุฒิทางลูกเสือ  2) การบงัคับ
บญัชาลูกเสือ คือ ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ ประกาศเกียรติคุณ พิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี ในงานลูกเสือ ให้ครูเขา้ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือ วางแผน สนับสนุนงบประมาณพฒันา
บุคลากรทางดา้นลูกเสือ  3) การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ คือ ส่งเสริมให้ครูเขา้ใจหลกัสูตรลูกเสือ
จดัท าแผนฝึกอบรมลูกเสือแบบบูรณาการ วางแผนเลือกวิชาพิเศษลูกเสือ และสร้างความตระหนัก
ให้ลูกเสือเห็นคุณค่า และประโยชน์ของการจดักิจกรรมลูกเสือ  4) การเงินลูกเสือ คือ จดัท าแผน 
ก าหนดกรอบงบประมาณ จดัประชุมรณรงคทุ์นภายนอกแก่ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ และประชุม
ผูจ้ดัท าภารกิจการเงินและทรัพยสิ์น สร้างความตระหนกัใหผู้รั้บผดิชอบ และจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามระเบียบ  5) การรายงานกิจกรรมลูกเสือ คือ มอบหมายใหม้ีผูส้งัเกต การจดักิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
ประชุม ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน จดัใหม้ีหอ้งลูกเสือ เว็บไซต์ลูกเสือโรงเรียน จดหมายข่าวถึง
ผูป้กครอง จดัท าสรุปทุกคร้ังท่ีจดักิจกรรม และรายงานประจ าปีตามระเบียบ 
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เนตรดาว  ปาลรัตน์ (2556 : บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 
1) เพื่อศึกษาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา อ  า เภอสายบุรี 
จงัหวดัปัตตานี  2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 
อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  าแนกตามเพศประสบการณ์การท างาน วุฒิทางลูกเสือ 3) เพื่อศึกษา
ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา อ  า เภอสายบุรี จงัหวดั
ปัตตานี การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสารวจ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนระดบัประถมศึกษา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 91 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบ t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ANOVA และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัพบว่า  1) การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน
เอกชนระดบัประถมศึกษาอ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
รายกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 กิจกรรม เรียงล  าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงัน้ี การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี การบงัคบับญัชาลูกเสือ  
การเงินลูกเสือ และการจดัตั้งกองลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ และกลุ่มลูกเสือ  2) การเปรียบเทียบ
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี
จ าแนกตามเพศ และวุฒิทางลูกเสือ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัย
สาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
การท างานต ่ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป สาหรับปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน
เอกชนระดบัประถมศึกษา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือส่วนใหญ่
สาเหตุมาจากผูบ้ริหารขาดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและประสบการณ์การบริหารงานตามวฏัจกัร
คุณภาพของเดมม่ิง (Deming) โดยเฉพาะด้านการวางแผน การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือทั้ง 5 
กิจกรรม ผูบ้ริหารใหค้วามสาคญันอ้ยขาดการศึกษานโยบาย จุดมุ่งหมายและสภาพปัญหาตลอดจน
ความตอ้งการของชุมชน เพื่อไดข้อ้มูลในการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัสภาพท่ี
แทจ้ริง ตลอดจนขาดขอ้มูลสารสนเทศ การวิเคราะห์รวบรวม จุดเด่น จุดดอ้ยในการจดักิจกรรม
ลูกเสือเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมปรับปรุงและพฒันาให้เข ้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้ งน้ีปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใตท่ี้เกิดข้ึนไดส้ร้างความหวาดกลวัให้กบั
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นกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นปัญหาส่วนหน่ึงท่ีทาใหก้ารบริหารงานกิจกรรมลูกเสือมีอุปสรรค
ในการบริหารงานตามวฏัจกัรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) ท่ีก  าหนดไวด้อ้ยคุณภาพไม่บรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

บุญส่ง  อนัอาสา และคณะ (2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษา สภาพปัญหาการบริหารการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาฬสินธุ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาการเปรียบเทียบและขอ้เสนอแนะ การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดักาฬสินธุ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 48 คน ครูผูส้อนลูกเสือ จ  านวน 
297 คน โดยใชต้ารางเครจซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าอ  านาจ
จ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ .23 ถึง .79 ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .92 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์
สถิติพ้ืนฐาน และ t - test (independent samples) ผลการวิจยัพบว่า  1) สภาพปัญหาการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
2) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือ มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดักาฬสินธุ์ แตกต่างกนั  3) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือท่ีมีวุฒิลูกเสือ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
จงัหวดักาฬสินธุไ์ม่แตกต่างกนั  4) ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรจดัประชุม
ท าความเขา้ใจร่วมกนัของผูก้  ากบัลูกเสือ ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพฒันาตนเอง เขา้ฝึกอบรม
หลกัสูตรผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหสู้งข้ึน มีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมตามทิศทางการพฒันา
กิจการและกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน 

ปรัชญา  นนทะสี และคณะ (บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 วตัถุประสงค์เพื่อ  
1) ศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนดา้นการเรียนและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน
อยา่งกา้วหนา้ของลูกเสือ ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัสงัคม และดา้นการเงินลูกเสือ  2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาครูผูส้อนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือในโรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั เก่ียวกบัสภาพการบริหารงานลูกเสือโดยรวมและรายดา้น  3) ศึกษาขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ ในการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อน ลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ จ  านวน 445 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 45 ขอ้ และการสนทนากลุ่ม พบว่า  1) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารงาน
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ลูกเสือโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก   2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ เก่ียวกบัสภาพการบริหารงานลูกเสือตามสถานภาพ
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าแตกต่างกัน  
4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ดา้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งกา้วหน้าของลูกเสือ 
ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัสงัคม และดา้นการเงินลูกเสือ ส่วนดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และดา้นการเรียนและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือไม่แตกต่างกนั เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาครูผูส้อนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือในโรงเรียนขนาดแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานลูกเสือโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกนั5 ดา้น ได้แก่ ดา้นการจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือดา้น 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างกา้วหน้าของลูกเสือ
ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัสงัคม และดา้นการเงินลูกเสือ ส่วนดา้นการเรียนและการสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือไม่แตกต่างกนั  3) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานลูกเสือ ไดแ้ก่ โรงเรียนควรจดัท า
ทะเบียนลูกเสือใหเ้ป็นปัจจุบนัสามารถตรวจสอบได ้ควรจดักิจกรรมการเขา้ค่ายพกัแรมเองเพื่อฝึก
กระบวนการทางลูกเสือ ไม่ควรน าชัว่โมงเรียนกิจกรรมลูกเสือไปใชจ้ดักิจกรรมอ่ืนควรส่งเสริมให้
ลูกเสือไดรั้บการทดสอบวิชาพิเศษตามความเหมาะสมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 วิชาควรจดัอบรม
นายหมู่ลูกเสือเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะและความเป็นผูน้  าทางลูกเสืออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และควรส่งเสริม
ให้ครูผูส้อนลูกเสือไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรผูบ้ังคบับญัชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ครูผูส้อน
ลูกเสือควรจดัหาเคร่ืองหมายและส่งเสริมใหลู้กเสือไดป้ระดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ และควรจดัท า
โครงการร่วมกนัระหว่างโรงเรียนเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

วาสนา  เจริญเปล่ียน และนิมิตร มัง่มีทรัพย ์(2552 : บทคดัย่อ ) ไดศ้ึกษาเร่ือง การศึกษา
การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี  วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังก ัดเทศบาลในเขตจังหวดัราชบุรี   
ดา้นการวางแผน การจดัองคก์ร การจดับุคลากร การอ  านวยการ และการควบคุมตลอดจนปัญหาและ
ความตอ้งการในการบริหารงานลูกเสือ ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาสงักดั
เทศบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีในการวิจยั เป็นสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในจงัหวดั
ราชบุรี จ  านวน  3 เทศบาล ผูใ้ห้ข้อมูลคือผูบ้ริหาร และพนักงานครูเทศบาลท่ีปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี จ  านวน ทั้งส้ิน 235 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามและการประชุมสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ค่าความถ่ี ( f) ค่าร้อยละ 
(%) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ และการวิเคราะห์เน้ือหา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั
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พบว่า  1) การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
ในดา้นการจดับุคลากร ดา้นการจดัองค์กร อยู่ในระดบัมาก ดา้นการวางแผน ดา้นการอ านวยการ 
และดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัปานกลาง  2) สถานศึกษาท่ีสงักดัเทศบาลต่างกนั มีการบริหารงาน
ลูกเสือในสถานศึกษาดา้นการวางแผนดา้นการจดัองคก์ร และดา้นการจดับุคลากร แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ผูบ้ังคบับญัชาลูกเสือท่ีมีต  าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงานลูกเสือ ในสถานศึกษาด้านการจัดองค์กร และดา้นการจัดบุคลากร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4) ผูบ้ังคบับญัชาลูกเสือท่ีมีวุฒิต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษา จะเห็นไดว้่า ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
โรงเรียน ตอ้งมีหลกัสูตรสถานศึกษา มีการวางแผนการจดักิจกรรม ผูก้  ากบัลูกเสือต้องมีความรู้ 
ความเขา้ใจ มีทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สามารถใชส่ื้ออุปกรณ์ประกอบการจดั
กิจกรรม การจดักิจกรรมการเรียนด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก  าหนด กระบวนการลูกเสือสามารถ
ฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี  มีความเป็นประชาธิปไตย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมได้
อยา่งมีความสุข ดงันั้น การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ จึงตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตร
ลูกเสือเพื่อน าไปสู่การวางแผนก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  พฒันากระบวนการจดั
กิจกรรมในการเปิดประชุมกองลูกเสือ ซ่ึงจะเกิดผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดต้ามเจตนารมณ์
ของหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 

12.3  งานวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ปุณยนุช   พวงค า. (2551 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมี 
ต่อบริษทั เปอร์มาเฟล็กซ์ จ  ากดั มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษัท 
เปอร์มาเฟล็กซ์ จ  ากดั จ  านวน 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการบริการทางเทคนิค  
ดา้นภาพพจน์บริษทัฯ ดา้นการบริการลูกคา้ ดา้นพนักงานขาย และดา้นการส่งมอบ โดยจ าแนก  
ตามลกัษณะอุตสาหกรรม ขนาดของสถานประกอบธุรกิจ ลกัษณะของธุรกิจ และระยะเวลาท่ีติดต่อ
ธุรกิจกบับริษทัฯ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ของบริษทั เปอร์มาเฟล็กซ์ จ  ากัด 
จ  านวน 360 คน การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถามส าหรับการเก็บรวมรวมขอ้มูล มีค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 0.817 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการของ LSD ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ของ
บริษทั เปอร์มาเฟลก็ซ ์จ  ากดั ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจากการศึกษาพบว่า ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
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ท่ีมีต่อบริษทั เปอร์มาเฟลก็ซ ์จ  ากดั ในภาพรวมทั้ง 7 ดา้น ในดา้นคุณภาพดา้นการบริการทางเทคนิค 
ดา้นราคา ดา้นพนักงานขาย และดา้นการส่งมอบ มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นพนักงานขายอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด และดา้นราคาลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีต ่าสุด ตามล าดบั 

พิษณุ  นุ่นสมบูรณ์ และกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ (2556 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของระบบการช าระค่าเล่าเรียนของนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
วิทยาเขตหวัหมาก มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา  1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการดา้นระบบการช าระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลยัรามค าแหง วิทยาเขตหวัหมาก กรุงเทพมหานคร  
2) เพื่อส ารวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการดา้นระบบการช าระ
ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลยัรามค าแหง วิทยาเขตหวัหมาก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง วิทยาเขตหวัหมาก จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การวิจยัทางสงัคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าต ่าสุด, ค่าสูงสุด, 
ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาดา้นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง วิทยาเขตหัวหมาก ส่วนใหญ่
ร้อยละ 58.8 เป็นผูช้าย อายสุ่วนใหญ่ระหว่าง 18-22 ปี ร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ อายุมากกว่า 22 ปี 
ร้อยละ 49.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือระดบัชั้นปีท่ี 2 
ร้อยละ 27.5 และคณะท่ีก  าลงัศึกษาส่วนใหญ่คือ คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 18.5 รองลงมาคือคณะ
รัฐศาสตร์ ร้อยละ 16.0 1 ผลการวิจยั พบว่า  1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นปี คณะท่ี
ก  าลงัศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อการรับบริการดา้นระบบการช าระค่าเล่า
เรียนแตกต่างกนั  2) นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลางมีความสัมพนัธ์ต่อการให้บริการ
ดา้นระบบการช าระค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลยัรามค าแหง วิทยาเขตหวัหมาก 

วรรณวิมล  จงจรวยสกุล. (2551 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการบริการ
ของงานทะเบียนและวดัผล การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษา 
ในการใหบ้ริการของงานทะเบียนและวดัผล เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ 
บริการของงานทะเบียนและวดัผล จ  าแนกตามเพศและคณะ โดยท าการศึกษาดว้ยวิธีการส ารวจ
ความพึงพอใจในการบริการ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 
จ านวน 227 คน ระหว่าง เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2551 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใชค่้าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t –test และ ANOVA ผลการวิจยัพบว่า เป็นเพศ
ชาย 71 คน (ร้อยละ 31.28) เพศหญิง 156 คน(ร้อยละ 68.72 คณะท่ีสงักดัคณะบริหารธุรกิจ 173 คน 
(ร้อยละ 76.21) คณะบญัชี 45 คน (ร้อยละ 19.82) คณะนิติศาสตร์ 9 คน (ร้อยละ 3.96) ความพึง
พอใจของนกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผลทุกคณะ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับไดทุ้กขอ้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การตอ้นรับดว้ย
อธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส คณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ 
การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส ใหบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ให้ค  าปรึกษาและ
ขอ้แนะน า คณะบญัชี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ บริการดว้ยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น 
สร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ คณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีความรู้ ความเขา้ใจ ให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน า บริการเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ี
ประกาศ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย  า ทนัเหตุการณ์ ตรงตามเวลา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
โดยรวม นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและวดัผล
แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญั .05 นักศึกษาชาย พึงพอใจมากกว่านักศึกษาหญิงเร่ือง การตอ้นรับ
ดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นย  า ทนัเหตุการณ์ ให้บริการ
ตรงตามเวลานดัหมาย ส่วนนักศึกษาหญิงพอใจมากกว่านักศึกษาชายในเร่ืองผูใ้ห้บริการมีความรู้ 
ความเขา้ใจ ให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนนักศึกษาแต่ละคณะมี
ความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 0.05 การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ คณะนิติศาสตร์มีความ
พึงพอใจแตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจมีนยัส าคญั 0.05 

ธีระ สุภาวิมล. (2551 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทองท่ีมีต่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ปีการศึกษา 2550 จุดมุ่งหมายการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นกัเรียนช่วงชั้น ท่ี 3 ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทองท่ีมีต่อการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2550 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 จ านวน 300 คน 
เป็นนกัเรียนชาย 150 คน เป็นนกัเรียนหญิง 150 คน ไดม้าโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของเครจซีและมอร์แกนและใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
ท่ีผูว้ิจยั สร้างข้ึนโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านและมีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามกบั .89 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาความถ่ี การหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบขอ้มูลโดยใช้สถิติที ( t–test Independent) และก าหนดค่าความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัพบว่า  1) ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมืองอ่างทองท่ีมีต่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดา้นจุดมุ่งหมาย
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ของพลศึกษา ด้านเน้ือหาสาระหลกัสูตร ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นประสิทธิภาพของ
ครูผูส้อน ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอ  านวยความสะดวก ดา้นการวดัผลและประเมินผลอยู่ใน
ระดบัมาก ทุกดา้น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21, 3.90, 3.89, 3.91, 3.64 และ 3.96  2) เปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองอ่างทองท่ีมีต่อการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระหว่างนกัเรียนชายกบันกัเรียนหญิง ดา้นจุดมุ่งหมายของพล
ศึกษา ดา้นเน้ือหาสาระหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นประสิทธิภาพครูผูส้อน ดา้น
สถานท่ีอุปกรณ์ และส่ิงอ  านวยความสะดวก และดา้นการวดัผลและการประเมินผล ไม่แตกต่างกนั 

สรุปตามงานวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการเรียนท่ีจะท าให้ 
ผลการเรียนเป็นไปในทางบวก ย่อมข้ึนอยู่ก ับกิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้ปฏิบัติ ท าให้ผูเ้รียนได้รับ
การตอบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเกิดความสมบูรณ์ในชีวิตมากน้อย
เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีครูผูส้อนจะน ามาใชส่้งเสริมความพึงพอใจในการเรียน
ใหก้บัผูเ้รียน 


