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บทคัดยอ 

  
 การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพ
และปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชวงช้ันท่ี 1 และ 2 เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย  คณะกรรมการบริหาร คณะผูรวมบริหาร หัวหนาระดับช้ัน 
หัวหนากลุมสาระ หัวหนางานในฝายกิจการนักเรียน ครูผูสอน และวิทยากรภายนอก รวม 25 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แลวนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหในประเด็นท่ีเปนปญหาแลว  นํามาแจกแจงความถ่ี แลวใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus 
Group) เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนา 

ผลการศึกษาพบวา สภาพและปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ในการดําเนินการจัดกิจกรรมนั้น มี 2 กิจกรรมคือ 
กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมแนะแนวที่มีโครงสราง แผนงาน โครงการ อยูในฝายกิจการนักเรียน          
สวนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ไมไดกําหนดในโครงสราง  แตกําหนดเปนงาน  โดยมอบหมายให
หัวหนาชวงช้ันรวมมือประสานงานการจัดกิจกรรมกับหัวหนาระดับช้ันและครูผูสอน ในการจัด
กิจกรรมนั้น อยูในกรอบของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถดําเนินการไดครบกระบวนการ
ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน จนถึงข้ันตอนสุดทายคือ ประเมินผลการจัดกิจกรรม หลักการในการจัด
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กิจกรรม คือ  ใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เนื้อหาสาระกิจกรรมก็สอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน ในดานผูบริหารพบวาใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมอยางเต็มท่ี โดยมุงเนน
ความหลากหลายและสนับสนุนใหบุคลากรและผูเรียน ไดพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน ในลักษณะ
แลกเปล่ียนเรียนรู ตลอดจนเอ้ือตอการสรางเครือขายการเรียนรู เชน บุคลากร ชุมชน แหลงเรียนรูภายใน
ภายนอก  ตลอดจนเครือขายผูปกครองก็เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ดานผูเรียนนั้น
พบวา มีความรูตามเกณฑมาตรฐาน มีทักษะท่ีสังเกตไดเดนชัดในกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร               
ซ่ึงผูเรียนสวนใหญสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดของตนเองสวนกิจกรรมลูกเสือยังมีผูเรียน          
สวนนอยท่ียังตองพัฒนาทักษะการปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือ สวนกิจกรรมแนะแนวสามารถ
ใหบริการไดตามแผนงาน นอกจากนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ยังมีสวนสงเสริมดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในมาตรฐาน
ดานผูเรียน  

สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ แผนการจัดกิจกรรม  ควรมีลักษณะ
การยืดหยุนได  ควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชมรม                     
เสริมหลักสูตร ควรพัฒนาสถานท่ี และจัดหาอุปกรณใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและตอบสนอง              
ตอความตองการของผูเรียนเพ่ิมข้ึน ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการนําเสนอผลงานกิจกรรม           
ของผูเรียนในโอกาสตางๆเพิ่มข้ึนดวย         
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ABSTRACT 
 

The objectives of this independent study were to study teachers’ opinion about               
the situations and problems of activities provision for learner development and to specify            
the guidelines for learner development program’s developing activities at Montfort College, 
primary section, Chiang Mai province. Targets of this research were consisted of administrative 
committees, co-management team, head of educational levels, head of learning contents group, 
head of students’ affairs section, teachers and guest speakers, totally 25 persons.  Data was 
collected by using structural interviewing form. Then, obtained data was analyzed the point which 
occured the problems. Moreover, data were enumerated. Focus group technique was also used. 

The results of this study showed that there were 3 activities’ provision for learner 
development based on basic education institution curriculum of Montfort College, primary 
sections, which are boy-scout activity, guiding activity and additional curriculum club activity.  
For both boy-scout and guiding activities’ operation, there were structures, plans and projects 
under the students’ affairs section.  However, the structure of the additional curriculum club 
activity is not designated, but the activity will be assigned to the head of each educational level 
for coordinating activity’s arrangement based on education institution curriculum, which also will 
coordinate with the heads of each levels and teachers.  The operations of activities provision are 
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started from the planning to the evaluation step.  The principle of activities provision is that all 
students are able to learn and develop themselves, based on the enhancement of learners’ 
development through their capability.  The content of activities provision consists with learners’ 
interests and abilities. For administrative staffs, they support the arrangement of various activities, 
which focusing on self – development of academic staffs and students through exchange learning. 
These activities also support the learning network between academic staffs, communities, and 
external learning source. Parents network also participate in these activities provision. The 
knowledge of students achieves the educational standard level. For skills, it can be clearly shown 
in the guiding activities. For boy-scout activity, few students still lack of basic requirements skills 
for boy-scout curriculum. For additional curriculum club activity, most students can choose study 
program which depends on their ability. For suggestions, the developing activities’ plan should be 
flexible. The activities provision, and the cooperation should be systematic. Moreover, school 
should support and enhance specific skills for academic staffs, such as boy-scout subject and club 
activities.  For the club activities, the venue and equipments should be appropriate, and 
supporting learners’ requirements.  These club activities also should allow students to have                 
a chance to present their activities. 

 
 
 

 


