
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

การศึกษาความเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย นําเสนอตามลําดับหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. ความพึงพอใจ 
2. งานกิจการนักเรียน 

2.1 ความหมายของงานกิจการนกัเรียน 
2.2 ความสําคัญของงานกิจการนักเรียน 
2.3 ขอบขายของงานกิจการนักเรียน 
2.4 กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.5 วัตถุประสงคของงานกิจการนักเรียน 
2.6 ประโยชนของงานกิจการนักเรียน 

3. การบริการและสวัสดิการนกัเรียน 
3.1 การบริการสุขภาพอนามยั 
3.2 การบริการอาหารกลางวัน 
3.3 การบริการแนะแนว  
3.4 การบริการทุนการศึกษา 

4. งานกิจกรรมนกัเรียน  
4.1 ความเปนมา 
4.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
4.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
4.4 กิจกรรมกฬีา 
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5. โรงเรียนพักนอน 
5.1 ความจําเปนที่ตองมีโรงเรียนพักนอน 
5.2 จุดมุงหมายของโรงเรียนพักนอน 
5.3 กระบวนการฝกอบรม 
5.4 การอยูรวมกันในบานพัก 

6. การจัดการศกึษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
1.  ความพึงพอใจ 

เฮอรซเบิรก (Herzberg and others. อางถึงใน ตุลา มหาพสุธานนท,2545:217) ไดเสนอ
บทวิจารณขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานที่สําคัญ สรุปวามีความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจในการทํางานของคนงานกับผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ หากคนงานไดรับการตอบสนอง
ความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจของคนงานนํามาซึ่งความขยันขันแข็งและ
เสียสละอุทิศตนเพื่อการทํางาน ผลการปฏิบัติการที่สูงทําใหผลผลิตขององคการเพิ่มขึ้นดวย ตอมา
เขาไดทําการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรมากกวา 200 คน โดยการสัมภาษณวามี
ปจจัยใดบางในการทํางานที่ทําใหพวกเขาพอใจหรือมีความสุข พบวาตัวแปรที่ทําใหบุคคลใน
องคการเกิดความรูสึกที่ดี (Good feelings) ไดแก ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนา
ในตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหวางการทํางาน สวนตัวแปรที่ทําใหบุคคล
ในองคการเกิดความรูสึกที่ไมดี (Bad feelings) ไดแก สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา เงินเดือน 
ความมั่นคงในงาน กฎระเบียบและการปฎิบัติขององคการ และความสัมพันธระหวางบุคคลในงาน 
เขาจึงไดสรุปเปนทฤษฎี 2 ปจจัยซ่ึงกลาวถึงมนุษยทุกคนจะมีความตองการ 2 ดาน คือ ความตองการ
ทางสุขอนามัย (Hygiene needs) หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) และความตองการดานการจูง
ใจ (Motivator needs) หรือปจจัยภายใน(Intrinsic factors)  

ตามทฤษฎีของเฮอรซเบิรก หากความตองการทางดานสุขอนามัย (Hygiene factors)  
ไดรับการตอบสนองอยางไมเต็มที่ มนุษยจะเกิดความไมพึงพอใจ บางครั้งถึงขั้นนัดหยุดงาน
ประทวงหรือเผาโรงงานก็เคยมี แตถึงแมวาจะไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่มนุษยก็ยังพึงพอใจไม
ถึงสุดขีดอยูดี กลับจะรูสึกเฉยๆ ใหมากก็ดีไมใหเลยก็เกิดเรื่อง ฉะนั้นการตอบสนองความตองการ
ดานสุขอนามัยของมนุษยจะเปนเงื่อนไขหนึ่งในการลดความไมพึงพอใจในการทํางานลงเทานั้น  
แตไมสามารถจะทําใหมนุษยพอใจได ในขณะเดียวกันหากความตองการดานความจูงใจ (Motivator 
factors) ไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่มนุษยจะรูสึกพึงพอใจพรอมปฏิบัติงานดวยความรักในหนาที ่
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อุทิศตนเองอยางหนัก รวมทั้งเสียสละทุมเททั้งแรงกายและแรงใจใหกับองคการอยางไมรูสึกเหน็ด
เหนื่อย แตหากไมไดรับการตอบสนองมนุษยก็จะรูสึกเฉยๆ ไมยินดียินรายอาจทํางานเพียงเพื่อให
งานเสร็จไปวันหนึ่งๆ เทานั้น ไมสนใจที่จะอุทิศตนเองแตอยางใด 
 

แนวคิดทฤษฎสีองปจจัย 
 
 

ความพอใจ  (Satisfiers)   
………….. 

Motivator  
 
                                                    --------------------   ความรูสึกเฉย ๆ 

Hygiene 
 

............... 
ความไมพอใจ  (Dissatisfies)   

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงแนวคิดทฤษฎีสองปจจัย 
 

จากภาพที่ 2.1 สมมติเสนความรูสึกซ่ึงเปนเสนตรงแนวตั้ง ระดับความพอใจจะขึ้นอยู
กับการตอบสนองความตองการขององคการที่มีตอพนักงาน โดยจุดสูงสุดคือความพึงพอใจของ
มนุษย (Satisfiers) ถึงขีดสุดจุดต่ําสุดคือความไมพอใจ (Dissatisfies)ในระดับต่ําสุด สวนเสนประ
ตรงกลางเปนความรูสึกเฉยๆ ไมยินดียินราย จะพบวาหากใชปจจัยดานสุขอนามัย (Hygiene factors) 
จูงใจพนักงาน จะไดเพียงรักษาระดับความรูสึกของบุคคลใหรูสึกเฉยๆ เทานั้น ไมสามารถทําให
พนักงานมีความพอใจถึงขีดสุดได แตหากองคการไมตอบสนองความตองการดานสุขอนามัยเลย  
บุคคลจะรูสึกไมพอใจถึงจุดต่ําสุด ในขณะที่หากองคการใชปจจัยดานจูงใจ (Motivator factors) จะ
ทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจและเมื่อไดรับการตอบสนองตรงความตองการก็อาจพึงพอใจถึงขีดสุดได 
หากไมไดรับการตอบสนอง พนักงานก็จะไมรูสึกอยางไร ทฤษฎี 2 ปจจัย (Two-factor theory) มี
รายละเอียดของปจจัยตางๆ จําแนกออกไดดังตอไปนี้ 
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1. ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  (Satisfiers) 
เรียกอีกอยางวาปจจัยจูงใจ (Motivator factors) หรือปจจัยภายใน (Intrinsic factors) 

ประกอบดวยองคประกอบ 6 ดานดวยกันคือ การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน (Achievement) 
การไดรับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความกาวหนา (Advancement) และการมีโอกาสเจริญเติบโต (Possibility of growth) 

2. ปจจัยที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfies)  
เรียกอีกอยางวาปจจัยสุขอนามัย (Hygiene  factors) หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic 

factors) ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญอยู 8 องคประกอบ คือ นโยบายและการบริหารงานของ
องคการ (Company policy and administration) การควบคุมบังคับบัญชา (Technical supervision) 
เงื่อนไขการทํางาน (Working conditions) ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal relation) 
เงินเดือน (Salary) สถานภาพ (Status) ความมั่นคงในการทํางาน  (Job security) และปจจัยตางๆ ใน
ชีวิตสวนตัว (Factors in personal life) โดยสรุปความตองการภายในหากไดรับการตอบสนองมนษุย
ยอมพึงพอใจและพรอมที่จะขยันขันแข็งอุทิศตนเองใหกับงานอยางไมรูเหน็ดเหนื่อย ผูบริหารใน
องคการที่ชาญฉลาดจึงควรหยิบฉวยเอาปจจัยภายในมาเปนเครื่องมือในการจูงใจใหคนงาน
ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ โดยในขณะเดียวกันก็ตองตอบสนองความตองการภายนอกอันเปน
พื้นฐานดานสุขอนามัยที่มนุษยทุกคนตองการเพื่อยังชีพใหอยูในระดับที่พอเหมาะแกระดับความ
ตองของแตละบุคคล 

สุรางค โควตระกูล (2533:133) สรุปไววา ความตองการของมนุษย (needs) เปนสภาวะ
ภายในที่ไมสมดุลหรือขาดที่มีความสามารถเปนพลังกระตุนพฤติกรรมตอบสนอง ความไมสมดุล
หรือขาดทางกายอาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ความหิว ความกระหาย เปนตน สวนความไม
สมดุลหรือขาดทางจิต เชน ความตองการอํานาจ ความตองการมีปฏิสัมพันธทางสังคม เมื่อความ
ตองการขาดหรือไมสมดุล คนเราก็จะมีแรงจูงใจที่จะกระทําเพื่อใหตนเองพึงพอใจเปนการรักษา
สภาวะใหสมดุล ความตองการที่ยังคงใชอยูในปจจุบันมี 

1. ความตองการสัมฤทธิผล (achievement) 
2. ความตองการสัมพันธภาพ (affiliation) 
3. ความตองการกาวราว (aggression) 
4. ความตองการเปนตัวของตัวเอง (autonomy) 
5. ความตองการมีอิทธิพลหรือบังคับผูอ่ืน (dominance) 
6. ความตองการแสดงออก (exhibition) 
7. ความตองการปกปองดูแลผูอ่ืน (nurturance) 
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มาสโลว (Maslow อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1-4 ,2540:28) ไดศึกษาและจัดแบงความตองการของมนุษยออกเปน
ลําดับขั้น 5 ขั้น เหมือนขั้นบันได ซ่ึงความตองการเหลานี้ตองเปนไปตามลําดับขั้นกอนหลังไมอาจ
กระโดดขามขั้นได ไดแก 

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Need)  ความตองการนี้เปนความตองการ
ขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเพื่อใหดํารงชีวิตอยูได เชน อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย 

2. ความตองการทางความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and Security Needs)   
เชน ตองการไดรับความคุมครองปกปอง ตองการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

3. ความตองการทางสังคม (Social Need) เปนความตองการมีความรักและการมี 
สวนรวมในสังคม ตองการมีสัมพันธภาพกับเพื่อน กับสามีภรรยา และบุตรหลาน ถาไมไดรับความ
พึงพอใจความตองการในขั้นนี้จะเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว หวาเหว 

4. ความตองการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการเกียรติยศชื่อเสียง 
การยอมรับนับถือจากคนอื่น และตองการการยอมรับนับถือตนเอง เคารพตนเอง เชน มีความ
ภาคภูมิใจในคุณภาพของผลงานตัวเอง 

5. ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน (Self-Actualization Needs) เปนความ
ตองการการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุดไดแสดงออกซึ่งทักษะ และความเปนเลิศในบางสิ่ง
บางอยางที่ตนมี ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตนเปนกระบวนการที่ไมมีที่ส้ินสุด 
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ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน 
(การพัฒนาตนตามศักยภาพ) 

ความตองการยอมรับนับถือ 
(เกียรติยศ, ชื่อเสยีง, การยอมรับจากผูอื่น) 

ความตองการสังคม 
(ความรัก, การมีสวนรวม, สัมพันธภาพกับผูอื่น) 

ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง 
(ความปลอดภยัทางรางกาย, ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)

ความตองการทางรางกาย 
(อากาศ  อาหาร น้ํา นอนหลับ เพศ ที่อยูอาศัย ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงลําดับขัน้ความตองการ 
 

สรุปไดวา บุคคลที่มีความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตนจะมีทิศทางในตนเอง               
จะแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีแรงจูงใจสูงและเปนแรงจูงใจที่เกิดจากคานิยม จริยธรรม
และความเชื่อ 
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2.  งานกิจการนักเรียน 
 

งานกิจการนักเรียน เปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน ไมวาโรงเรียนนั้น
จะจัดการศึกษาในระดับใดหรือประเภทใด และเปนโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนก็ตาม การ
บริหารงานกิจการนักเรียนที่ดีจะชวยใหนักเรียนเจริญเติบโต และพัฒนาทุกดาน สงเสริมใหเปนคน
สมบูรณ (Manhood) สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

 
2.1 ความหมายของงานกิจการนักเรียน 

ภิญโญ สาธร (2514 :298) ใหความหมายของงานกิจการนักเรียนไววา งานกิจการ
นักเรียน หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียนในสวนที่ไมเกี่ยวกับการสอนในหองเรียน
ทั้งหมด ซ่ึงสอดคลองกับ กิตติมา ปรีดีดิลก (2535 :165) ที่สรุปไววา งานกิจการนักเรียนเปนการ
ดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียน ในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียนทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เร่ิมตั้งแตกอนที่นักเรียนจะเขาเรียน ระหวางอยูในโรงเรียนจนกระทั่ง
ออกจากโรงเรียน นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534:37) ใหความหมายไววา งานกิจการนักเรียน เปนงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียนในสวนที่ไมเกี่ยวของการสอนในหองเรียนการบริหารงาน
กิจการนักเรียนจะเริ่มตั้งแตกอนที่เด็กจะเขาโรงเรียน จนกระทั่งเด็กจบออกจากโรงเรียน กาญจนา 
ศรีกาฬสินธุ (2533:3) ใหความหมายไววา เปนงานที่มุงสงเสริมการเรียนและชีวิตความเปนอยู
เฉพาะของนักเรียนแตละคนใหกาวหนาเปนประโยชนแกตนเองและสังคมใหไดมากที่สุด โดยให
เปนไปตามความสําคัญของจุดมุงหมายและวัตถุประสงค ประภาพรรณ  เอี่ยมสุภาษิต (2527:799) 
ใหความหมายไววา งานกิจการนักเรียน หมายถึงงานที่เกี่ยวของกับนักเรียนทั้งหมด ยกเวนในสวนที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน สํานักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2532: 2) ให
ความหมายของงานกิจการนักเรียนไววา “งานกิจการนักเรียนเปนงานที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนทั้งมวล
ยกเวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อชวยสงเสริมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรใหบรรลุเปาหมาย งานจัดการกิจการนักเรียนเปนกิจกรรมตอเนื่องที่โรงเรียนจัดใหแก
นักเรียนควบคูกับการเรียนการสอน เปนกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนทุกๆ ดานให
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนผลตอการพัฒนาชุมชนอีกดวย” และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:197-198) สรุปความหมายของงานกิจการ
นักเรียนไววา งานกิจการนักเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพเหมาะสมตามควรแกวัยและความแตกตางระหวางบุคคล มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะ
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ทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองสูโลกแหงอาชีพ รวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยาง
เปนสุข 

โดยสรุปแลว งานกิจการนักเรียน หมายถึง การดําเนินการกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนโดยใหนักเรียนไดสมัครใจเขารวมเพื่อ
ไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พลานามัย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความคิดริเร่ิม
สร างสรรค  เปนคนมี สุนทรีภาพของชีวิตและปลูกฝ งความจงรักภัคดีตอชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข    
 

2.2 ความสําคัญของงานกิจการนักเรียน 
จากความหมายของงานกิจการนักเรียนซ่ึงเปนการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

นักเรียนโดยไมใชเกี่ยวของกับการเรียนการสอน เปนการจัดบริการและจัดกิจกรรมที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น โดยมีผูใหความสําคัญของงานกิจการนักเรียน ดังนี้ 

กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2533:5-6) สรุปความสําคัญของงานกิจการนักเรียนไววา 
เปนงานหนึ่งที่มีความสําคัญในการบริการการศึกษาของโรงเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาให
นักเรียนมีความประพฤติที่พึงประสงค สามารถปรับตัวอยูในสังคม และสภาพแวดลอมไดอยางเปน
สุข มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนและชีวิตความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไป
ดวยตลอดจนถึงการมุงพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัยในตนเอง การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 
พัฒนาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเฉพาะของนักเรียนแตละคนใหกาวหนาเปน
ประโยชนแกตนเองและแกสังคม และภิญโญ  สาธร (2514:298-299) ไดสรุปความสําคัญของงาน
กิจการนักเรียนไววา   เปนงานที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารการศึกษา โดยยึดหลักที่วาโรงเรียน
ควรพยายามใหเด็กที่อยูในวัยเรียนทุกคนไดมีโอกาสมา เปนนักเรียนอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
เพื่อใหนักเรียนของตนเองรูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพสังคม เพื่อใหนักเรียน
ไดประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต กิตติมา ปรีดีดิลก (2532:165) ไดสรุปความสําคัญของงาน
กิจการนักเรียนไววา เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับนักเรียนโดยตรง มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนานักเรียน
ใหเปนผูมีคุณภาพ และความรูที่จะออกไปประกอบอาชีพและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

1. สงเสริมความถนัดและความสามารถของนักเรียนแตละคน 
2. สงเสริมสุขภาพนักเรียนอยางทั่วถึง 
3. สงเสริมจรรยามารยาทอันดีงามในสังคมและเทิดทูนวัฒนธรรมอันดีของชาติ 
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4. ชวยแกปญหานักเรียนที่ขาดแคลนและขาดเรียน 
5. สงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน  ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนไดรูถึง

เทคนิคในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 
6. กิจกรรมนักเรียนเปนสื่อกลางหนาที่ประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
จากความสําคัญ พอสรุปไดวาเปนงานที่มีการดําเนินการทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของ

กับตัวนักเรียนคือตั้งแตเขาเรียนจนกระทั่งออกจากโรงเรียน เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่สําคัญ
ของโรงเรียนที่ตองจัดขึ้นเปนการเสริมงานวิชาการ 
 

2.3 ขอบขายของงานกิจการนักเรียน 
ขอบขายของงานกิจการนักเรียนขึ้นอยูกับระดับชั้นที่เปดสอนและขนาดของ

สถานศึกษา หนวยงานแตละหนวยจะกําหนดขอบเขตการบริหารกิจการนักเรียนที่แตกตางกัน 
ภิญโญ สาธร (2514:298-328) ไดสรุปขอบขายงานกิจการนักเรียนไววา เปนงานที่

เริ่มตั้งแตการสํารวจเด็กที่จะตองเขาเรียนตามเกณฑบังคับ ตลอดจนถึงงานติดตามนักเรียน คลอบคลุม
เร่ืองตางๆ ดังนี้ คือ เปนการสํามะโนโรงเรียน และการทํานายปริมาณนักเรียน การรับนักเรียน การ
แบงกลุม การเลื่อนชั้น รายงานเกี่ยวกับนักเรียน การรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน การบริการ 
แนะแนวนักเรียน การบริการเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน สวนกาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2533:7) ได
สรุปขอบขายของงานกิจการนักเรียนไวดังนี้  คือ เปนการดําเนินการดานทะเบียนและระเบียบวินัย
นักเรียน บริการดานสุขภาพ บริการสอนซอมเสริม บริการดานปรับตัว กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
บริการแนะแนว และ พนัส หันนาคินทร (2524:217-219) ไดสรุปขอบขายของงานกิจการนักเรียน
ไว 4 ประการ คือ  เปนการจัดกิจกรรมนักเรียน  การจัดบริการแนะแนว การรักษาระเบียบวินัยของ
โรงเรียน  การบริการอื่นๆ ที่จัดใหแกนักเรียน นอกจากนี้ยังมี นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534:37) ได
สรุปเกี่ยวกับขอบขายงานกิจการนักเรียน ไวดังนี้ คือ เปนการสํารวจนักเรียนที่มีอายุอยูในเกณฑ
บังคับที่เรียกวาทําสํามะโนนักเรียน  การรับเด็กเขาเรียน การลงทะเบียนเรียน การแบงกลุม แบงชั้น
เรียน การปฐมนิเทศ การจัดใหทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมนักเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดบริการและสวัสดิการตางๆ เชน การบริการสุขภาพอนามัย การบริการแนะแนว การรักษา
วินัยและความประพฤติของนักเรียน การทําระเบียบสะสมเก็บหลักฐานและประวัตินักเรียน และ
การวิจัยประเมินผลและติดตามผลเมื่อนักเรียนสําเร็จไปแลว ในทํานองเดียวกัน กิตติมา ปรีดิลก 
(2532:167-168) ไดสรุปเกี่ยวกับขอบขายงานกิจการนักเรียนไว 4 ประการดังนี้ คือ เปนการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ การปกครองนักเรียนและวินัยโรงเรียน การจัดบริการตางๆ ไดแก หองสมุด การ
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แนะแนวสุขภาพ และการตรวจรางกาย  การจัดกิจกรรมนักเรียนที่ควรจัด เชน สภานักเรียน ชุมนุม
การกีฬา เปนตน สําหรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม (2530:12) ไดกําหนดขอบขาย
งานกิจการนักเรียนประกอบดวยงานดานตางๆ ดังนี้  คือ เปนงานระดับชั้น งานคณะปกครอง งาน
เสริมสรางคุณธรรมและควบคุมแกไขความประพฤติ งานกิจกรรมนักเรียน งานทะเบียน ขอมูล 
สถิติ งานรักษาความสงบ และความปลอดภัย (เวรยาม) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(2532:4) ไดกําหนดขอบขายของงานกิจการนักเรียนใหครอบคลุมงานตางๆ ดังตอไปนี้ คือ การ
จัดทําทะเบียนประวัติ  การปกครองนักเรียนและวินัยในโรงเรียน การจัดบริการตางๆ การจัด
กิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนสําหรับผูที่จบการศึกษาไปแลว สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (2534:24-25) ไดกําหนดขอบขาย งานกิจการนักเรียนไวมีหลายกิจกรรม 
ดังตอไปนี้  คือ  

1. กิจกรรมที่โรงเรียนตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 
ระเบียบที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน  

1.1 การจัดทําเขตบริการ 
1.2 การจัดทําสํามะโนนักเรียน 
1.3 การเกณฑ การรับนักเรียนเขาเรียน 
1.4 การปฐมนิเทศผูปกครอง 
1.5 การแกปญหานักเรียนขาดเรียน 

2. กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการใหนักเรียน เปนงานบริการที่ชวยสงเสริมใหการ
เรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การบริการสุขภาพ 
2.2 การจัดอาหารกลางวัน 
2.3 การบริการแนะแนว 
2.4 การบริการนักเรียนขาดแคลน 
2.5 การบริการทุนการศึกษา 

3. กิจกรรมที่สงเสริมใหมีขึ้นในโรงเรียน เปนงานที่ชวยสงเสริมใหการเรียนการ
สอนในหลักสูตรสมบูรณยิ่งขึ้น อีกทั้งชวยใหนักเรียนมีประสบการณกวางขวางขึ้นดวย ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
3.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม   
3.3 กิจกรรมสงเสริมการสรางวินัยในโรงเรียน 
3.4 กิจกรรมนันทนาการ 
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3.5 กิจกรรมเพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
3.6 กิจกรรมจัดตั้งชุมนุมตาง ๆ 
3.7 กิจกรรมสหกรณนักเรียน 
3.8 การทัศนศึกษา 
3.9 การจัดกีฬา 
3.10 การจัดกิจกรรม 
3.11 การบําเพ็ญประโยชนเพื่อโรงเรียนและชุมชน 

4. กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับศิษยเกา เปนการชวยสงเสริม
ใหศิษยเกามีความรูทันตอเหตุการณ   ดังนี้ 

4.1 การติดตามผลการเรียน 
4.2 การใหความรูดานวิการ   
4.3 การตั้งสมาคมศิษยเกา 
4.4 การสรรหาและยกยองคนดีเดนประจําทองถ่ินและชุมชน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:193) ไดกําหนดขอบขายของ
งานกิจการนักเรียน ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 เร่ือง คือ กิจกรรมนักเรียน การบริการสวัสดิการ
นักเรียน การสงเสริมคุณธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ และการแนะแนว 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2520:12) กลาววาขอบเขตของการบริหารกิจการนักเรียน
นั้นอาจแบงออกเปนภารกิจหลักได 4 ประการ คือ 

1. ภารกิจดานสวัสดิการ (welfare functions) ภารกิจดานนี้เนนการใหบริการและ
สวัสดิการเปนสําคัญ 

2. ภารกิจดานการควบคุม (control functions) ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการรับ
นักเรียนงานทะเบียน วินัยและการลงโทษ 

3. ภารกิจดานกิจกรรมรวมหลักสูตร(curricular functions) ภารกิจดานนี้ครอบคลุม
ถึงชุมชนและกิจกรรมที่นักเรียนปกครองกันเอง เปนตน 

4. ภารกิจดานการสอน (teaching functions) ภารกิจดานนี้ครอบคลุมการปฐมนิเทศ 
การสอนซอมเสริม การสอนพิเศษ เปนตน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานกิจการนักเรียนดังนี้ คือ กิจกรรมนักเรียน การบริการ
สวัสดิการนักเรียน การสงเสริมคุณธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ และการแนะแนว 
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กลาวโดยสรุป ขอบขายการบริหารงานกิจการนักเรียนนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายๆ อยาง เชน ขนาดของสถานศึกษา ระดับของการจัดการศึกษา   
 

2.4 กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน 
การบริหารงานกิจการนักเรียนเปนกระบวนการ(Process) เหมือนกับการบริหารใน

ภารกิจ (tasks) อยางอื่น กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนอาจยึดตามแนวความคิดของ
นักวิชาการตางๆ เชน 

เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1-4 ,2540:23) ไดวางหลักกระบวนการบริหารไวดังนี้ 
คือ การวางแผน (Planning) การจัดหนวยงาน (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 

ลูเธอร กูลิค และลินดัลล เออรวิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick อางถึงใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1-4,2540: 
80) ไดขยายแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารของ ฟาโยล (Fayol) ออกเปน 7 ประการ นิยม
เรียกกันวา “POSDCORB” ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) 
และการงบประมาณ (Budgeting)   

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543:6) ไดสรุปบริหารแบบ PDCA ของ 
(Deming) ซ่ึงเปนการบริหาร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินการตามแผน (Do) การ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act)    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2531:5-6) ไดเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนไวดังนี้ คือ การวางแผนงานการจัดกิจการนักเรียน การจัด
หนวยงานรับผิดชอบแตละกิจกรรม การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลและติดตามการ
ปฏิบัติงาน การจัดประสานสัมพันธระหวางหนวยงาน การประเมินผลงาน และการรายงาน 

จากที่กลาวมา พอสรุปไดวากระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน จะประกอบ
ไปดวยกี่ขั้นตอน และอะไรบางนั้น อาจขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ อยาง ผูบริหารจําเปนจะตอง
พิจารณาตามความเหมาะสม 
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2.5 วัตถุประสงคของงานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียนเปนการจัดกิจกรรมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียน โดยมี

วัตถุประเพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอนในหองเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

สําเนา  ขจรศิลป (2525:3) ไดกําหนดวัตถุประสงคโดยท่ัวไปของกิจการนักเรียน
ไว 2 ประการ คือ 

1. เพื่อชวยใหนักเรียนมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน 
2. เพื่อชวยพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่สมบูรณทุกดาน 
เซฟเฟอรและมารตินสัน (Shaffer and Martinson อางถึงใน บุญเสริม ไชยวงค

,2531:15) ไดกําหนดวัตถุประสงคของงานกิจการนักเรียน สรุปไววา งานกิจการนักเรียนเสริมสราง
บรรยากาศทางวิชาการโดยจัดใหมีบริการและสวัสดิการตางๆ การอํานวยความสะดวกใหแก
นักเรียนเพื่อใหมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน เปนตนวา การแนะแนว การใหทุนการศึกษาและ
การตรวจสุขภาพ   

เสริมวิทย  ศุภเมธี (2531:5) สรุปไววา งานกิจการนักเรียนในโรงเรียนเปน
กระบวนการกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดดังนี้ 

1. เปนการสรางสรรคประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนกระบวนการสงเสริมให
นักเรียนไดรูจักบทบาทหนาที่ของตน รูจักแสดงออกอยางเหมาะสมและเปนการพัฒนาระบบการ
ทํางานรวมกันหรือทํางานเปนกลุม 

2. เปนการพัฒนาความสามารถทางสมอง ความคิด การตัดสินใจ โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจรวมกิจกรรมของนักเรียน 

3. สงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการปกครองตนเอง  เชน การจัดตั้งคณะกรรมการ
ของนักเรียน กรรมการกลุมสี 

4. พัฒนาความสนใจใหผูเรียน ชวยใหนักเรียนมีความสนใจหลายๆ ดาน สามารถ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ของสังคมไดกวางขวางขึ้น รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและ
สังคม 

5. เปนการพัฒนาใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขเฉพาะอยางยิ่งในดานสุขภาพอนามัยและลักษณะนิสัยอ่ืนๆ 

6. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรับผิดชอบ การเปดโอกาสใหนักเรียนได
ทํางานดวยตนเอง ยอมชวยใหรูจักความรับผิดชอบตองาน 
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7. สรางความสามัคคีในหมูคณะ เพราะไดทํางานรวมกัน ชวยกันคิดและทําสิ่ง
ตางๆ ทําใหเกิดความรักหมูคณะ มีความเสียสละเพื่อสวนรวม 

8. เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเขาสูอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เชน 
บริการแนะแนว ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในอาชีพตามที่เขาถนัดและสนใจ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:197) สรุปวัตถุประสงคงาน
กิจการนักเรียนไววา เพื่อมุงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระการ
เรียนรูแบงตามความแตกตางของกิจกรรมได 2 ลักษณะ คือ 

1. กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ความตองการของนักเรียน นักศึกษา  
เปนกิจกรรมที่มุงเติมเต็มความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางขึ้น เพื่อ
คนพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนตอสังคม 

2. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนเปนกิจกรรมที่มุง
ปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ อันเปนการนําไปสูพื้นฐานการ
ทําประโยชนในสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข  

กลาวโดยสรุป งานกิจการนักเรียนถือเปนภารกิจของโรงเรียนที่มีจุดประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน โดยชวยแกปญหาทั้งทางดานสวนตัว และการ
เรียนชวยใหนักเรียนใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข สงเริมความสามารถ ทักษะ ความสนใจ 
ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาทุกดาน ทั้งทางดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ เพื่อให
เปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ เปนประโยชนแกสังคมตอไป 
 

2.6 ประโยชนของงานกิจการนักเรียน  
กิจการนักเรียนมีประโยชนตอนักเรียนโดยตรงเปนกิจกรรมตอเนื่องที่โรงเรียนจัด

ใหแกนักเรียน เพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนในทุกๆ ดาน 
สํานักงานคณะกรรมการการประศึกษาแหงชาติ (2532:25) ไดสรุปเกี่ยวกับงาน

กิจการนักเรียนมีประโยชนหลายประการไวดังนี้   ชวยประสานประโยชนระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ ชวยสงเสริมสุขภาพนักเรียนอยางทั่วถึง สงเสริมการดํารงชีวิตรวมกันใน
โรงเรียนและในชุมชน สงเสริมความถนัดและความสามารถของแตละคน ชวยแกปญหานักเรียน
ขาดแคลนและขาดเรียน สรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน  มีระบบในการบริหารงาน
และการแบงความรับผิดชอบในโรงเรียนอยางทั่วถึง สงเสริมจรรยามารยาทอันดีงามในสังคม 
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สงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน และเปนส่ือกลาง ทําหนาที่ประชาสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับหนวยงานตางๆ    

เสริมวิทย  ศุภเมธี (2531:10) สรุปประโยชนของงานกิจการนักเรียนไวดังตอไปนี้ 
คือ ชวยเพิ่มพูนประสบการณ โดยการเรียนรูจากาการปฏิบัติจริง เสริมสรางบุคลิกภาพนักเรียน ทํา
ใหเกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทําใหมีโอกาสแสดงออกถึง
ความตองการของนักเรียน ชวยสรางชื่อเสียงและเกียรติคุณใหกับโรงเรียน และชวยฝกการเปน
สมาชิกที่ดีในสังคม 

ประดิษฐ ฮวบเจริญ (ม.ป.ป.164:165) ไดสรุปความเห็นงานกิจการนักเรียนไววา
ชวยฝกฝนใหนักเรียนเรียนรูและปฏิบัติจริง มีประโยชนดังนี้ คือ ชวยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ฝกความเปนผูนําและการรูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม เปน
กิจกรรมที่จะชวยสงเสริมและเพิ่มพูนทักษะใหแกนักเรียน และชวยทําใหเกิดความรักและความ
สามัคคีในโรงเรียน 

สรุปไดวา งานกิจการนักเรียนเปนงานสําคัญของโรงเรียน ที่จะตองจัดขึ้นเปนการ
เสริมงานวิชาการ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี คนเกง   
และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
 
3.  งานบริการและสวัสดิการนักเรียน 
 

งานบริการและสวัสดิการนักเรียนเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหไดรับ
ความสมบูรณในการมาศึกษาที่โรงเรียน เพื่อเปนการตอบสนองความตองการพื้นฐานของชีวิตใน
อันจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาชีวิตใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
3.1 การบริการสุขภาพอนามัย 

ปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ความบกพรองทางดานสุขภาพกายเปน
เหตุของการนําไปสูความบกพรองดานสุขภาพจิต ดานอารมณ และสังคม ซ่ึงนําไปสูความบกพรอง
ดานการเรียนของนักเรียน เปนเหตุอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดยาก ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน ควร
ใหความสําคัญและใหความสนใจตอการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหเจริญเติบโตดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 
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3.1.1 ความหมายของการบริการสุขภาพอนามัย 
การบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน

ใหความหมายของการจับริการสุขภาพอนามัยนักเรียน ดังนี้ 
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2534:116) ไดใหความหมายการบริการสุขภาพ

อนามัยนักเรียน ไววาเปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นในลักษณะของการบริการนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ
ปองกันมิใหสุขภาพอนามัยเส่ือมโทรมเพื่อรักษาและพัฒนาสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นใหสมบูรณอัน
จะสงผลใหการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ชวลิต พุทธวงศ (2526:6) ไดสรุปความหมายการบริการสุขภาพในโรงเรียน
ไววาการบริการสุขภาพในโรงเรียน (School Health Services) คือ การจัดบริการเพื่อพิทักษสุขภาพ
ของนักเรียนใหมีสุขภาพความเปนอยูที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได เชน การตรวจหาความบกพรองรางกาย
นักเรียน เพื่อหาทางแกไขชวยเหลือนักเรียน การปฐมพยาบาล และการปองกันโรคติดตอที่อาจ
เกิดขึ้นในโรงเรียน 

ทวีสิทธ์ิ สิทธิกร (ม.ป.ป.:142) ไดสรุปความหมายการบริการสุขภาพ
นักเรียนไววา การบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียนในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานรวมกัน
ระหวางแพทย ทันตแพทย พยาบาล ครู และบุคลากรอื่นๆ เพื่อรักษาปรับปรุงสงเสริมสุขภาพของ
นักเรียนใหอยูในสภาพดีที่สุด 

พนัส หันนาคินทร (อางถึงใน เชาว มณีวงษ,2530:51) กลาววาการบริการ
สุขภาพอนามัยในโรงเรียน เปนภาระที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูบริหารโรงเรียนพึ่งจัดทําดวยความเอา
ใจใสอยางรอบคอบเนื่องจากโรงเรียนมีหนาที่พัฒนานักเรียนในทุก ๆ ดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ถูกตองสมบูรณ จะชวยเปนแรงผลักดันใหนักเรียนมีความสมบูรณยิ่งขึ้นไป สามารถใช
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

พอสรุปไดวาการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียน หมายถึง 
กิจกรรมบริการตางๆ ที่ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวของไดจัดขึ้นสําหรับนักเรียน เพื่อ
ปองกัน รักษา สงเสริม และพัฒนาสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนใหสมบูรณที่สุดสามารถใช
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

3.1.2 การสงเสริมสุขภาพอนามัย 
การ สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนใหสมบูรณนั้น กองอนามัยโรงเรียน 

กรมอนามัย (2536:5-10) ได แนะนําผูนํานักเรียนฝายสงเสริมอนามัยและนักเรียนทั่วไป พอสรุปได
ดังนี้  
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3.1.2.1 นักเรียนควรดูแลนองที่บานใหรักษาอนามัยของรางกายและเริ่มฝก
สุขนิสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกตอง ดวยการรักษาอนามัยของผิวหนังโดยการอาบน้ําอยางนอย
วันละ 2 คร้ัง ทุกวัน ฟอกสบูทุกสวนของรางกาย และเช็ดตัวใหแหงดวยผาสะอาด การรักษาอนามัย
ของหนา มือ เทา โดยการลางทําความสะอาดใบหนาบอยๆ ตัดเล็บมือเล็บเทาใหส้ัน กอนและหลัง
รับประทานอาหารตองลางมือดวยสบู และสวมรองเทาทุกครั้งเมื่อออกจากบาน การรักษาอนามัย
ของดวงตา โดยการไมขยี้ตาเมื่อมีผงเขาตาและไมใชมือหรือผาที่สกปรกเช็ดตา ไมเพงดูหนังสือตัว
เล็กนานๆ ไมดูของสีขาวกลางแดดหรือวัสดุสะทอนแสง บํารุงสายตาดวยอาหารมีคุณคา เชน 
ฟกทอง ผักบุง และควรตรวจสายตอยางนอย ปละ 1 คร้ัง การรักษาอนามัยหู โดยการไมใชส่ิงใดๆ 
แคะ เขี่ยหู ไมตบหูแรงๆ หลีกเลี่ยงจากเสียงอึกทึกและเสียงดังมากๆ เมื่อมีแมลงเขาหูใหใชน้ํามัน
มะกอกกรอกเขาหู การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดดวยการไมทดลองสูบบุหร่ี ดื่มสุรา หรือเสพติดอื่นๆ  
และไมควรซื้อยามารับประทานเอง ควรใชหรือรับประทานยาตามคําแนะนําของแพทย เมื่อมีปญหา
ดานตางๆ ควรปรึกษาครูหรือผูปกครอง 

3.1.2.2 แนะนําการปองกันโรคติดตอวาเปนเรื่องที่ควรปฏิบัติเพื่อตัวเอง
และสวนรวม อันไดแกโรคตาแดง ไขหวัด ไขหวัดใหญ ไขไทยฟอยด ไขเลือดออก ไขมาเลเรีย หิด 
เหา กลาก เกล้ือน อหิวาตกโรค โรคบิด โรคพิษสุนัจบา เปนตน ซ่ึงจะไดไมเกิดโรคระบาดภายใน
ครอบครัว ชุมชน ที่อาศัยอยูอีกดวย โดยการไมสัมผัสใกลชิดกันคนที่เปนโรคติดตอ ควรใสเส้ือผา
ใหรางกายอบอุน นอนกางมุงเพื่อปองกันยุง กําจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูลที่จะเปนแหลงเพาะพันธของ
เชื้อโรค 

3.1.2.3 การปฐมพยาบาล เปนเรื่องสําคัญและจําเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ผูนํา
นักเรียนฝายสงเสริมอนามัยจะตองเขาใจและปฏิบัติได เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุหรือ
ปวยกะทันหันไดพนอันตรายหรือลดอันตรายลงกอนนําสงใหแพทยรักษา ดังนั้นกองอนามัย
โรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2536:80-92) จึงแนะนําและอธิบายวิธีการปฐม
พยาบาลผูปวยตางๆ แกผูนํานักเรียน พอสรุปไดดังนี้ 

3.1.2.4 การผายปอดเปนวิธีปฐมพยาบาลที่ชวยปอดไดรับออกซิเจน
เพียงพอกับความตองการของรางกายกอนจะถึงแพทย เมื่อผูประสบอุบัติเหตุหายใจขัดหรือหยุด
หายใจและวิธีการผายปอดที่ดีที่สุด คือวิธีปากตอปาก การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การปฐมพยาบาล
คนถูกสัตวหรือแมลงกัดตอย เปนตน ซ่ึงการปฐมพยาบาลผูปวยตางๆ ดังกลาวนี้จะมีวิธีการเฉพาะ
ทางตางหากไมซํ้ากัน 
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3.1.3 หลักการจัดบริการสุขภาพอนามัย  
หลักการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนนั้น มีนักการศึกษาไดเสนอ

หลักการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนไวคือ ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2534:123-124) ได
เสนอแนะหลักการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนไวดังนี้ 

3.1.3.1 หลักความเขาใจ (Understanding Principle) ผูบริหารพึงทําความ
เขาใจในความหมายความสําคัญ วิธีการและหลักการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนใหกระจางชัด 

3.1.3.2 หลักขอมูล (Understanding Principle) ผูบริหารตองศึกษาขอมูล
ภายในโรงเรียนวามีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และมีเวลาจัดบริการนี้เพียงใด 
ตองศึกษาขอมูลภายนอกโรงเรียนวามีผูชํานาญการดานบริการนี้ที่จําเปนตองขอความรวมมือในการ
จัดบริการ 

3.1.3.3 หลักการใชทรัพยากรในทองถ่ิน (Local Resource Utilization 
Principle) ผูบริหารโรงเรียนพึงระลึกวาการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนนั้นเปนธรรมดาของ
ระบบราชการไทย ที่มีขอจํากัดเรื่องทรัพยากรการบริหาร การแกปญหาดวยการใชทรัพยากรทองถ่ิน
ที่โรงเรียนนั้นตั้งอยูเปนการแกปญหาใหกับโรงเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคต 

3.1.3.4 หลักแกปญหา (Problem Solving Principle) ผูบริหารพึงตระหนัก  
วาจัดการบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนเปนเชนเดียวกันกับการจัดบริการอื่นๆ คือจัดไปก็มีปญหา
ไป และตองแกปญหาประจําวันที่เกิดขึ้นไมซํ้ากัน การแกปญหารวมกันในบรรดาผูเกี่ยวของกับการ
จัดดวยการมองหาวิธีการแกปญหาที่เปนไปไดกับโรงเรียนของเรา ตองกระทําภายใตหลักการ คือ
ตองมีลักษณะที่เราทําเองได 

3.1.3.5 หลักการประเมิน (Evaluation Principle) ผูบริหารพึงตระหนักวา
การจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนนั้น คุณภาพอยูที่กระบวนการ ยิ่งกวาที่ผลสุดทาย การประเมิน
กระบวนการจัดและปรับปรุงกระบวนการจัดเปนระยะๆ มีความจําเปนที่จะขาดไมได 

การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนในประเด็นนี้ เปนภารกิจที่ยุงยาก ซับซอนและ
ทาทายตอการแกปญหา ผูบริหารที่มีฝมือดี และภาวะผูนําสูงเทานั้นที่สามารถจัดการไดดี 

3.1.4 แนวปฏิบัติในการจัดการบริการสุขภาพ 
แนวปฏิบัติในการจัดการบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียนนั้น มีนักศึกษาได

เสนอแนวปฏิบัติไว คือ กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2535:338-349) ไดเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียนสรุปไดดังนี้ 

3.1.4.1 การบริการตรวจสุขภาพโดยครู เนื่องจากครูเปนผูมีความใกลชิดกับ
นักเรียนมาก การตรวจสุขภาพนักเรียนอยางสม่ําเสมอจะเปนการชวยเหลือในเรื่องของโรคภัยไข
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เจ็บตางๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงมิไดหมายความวาใหครูเปนผูวินิจฉัยโรควา นักเรียนปวยเปนโรคอะไร 
เพียงแตเปนการตรวจสอบเบื้องตนหรือตรวจสอบอยางคราวๆ (Screening Test) เพื่อบันทึกไวเปน
หลักฐาน หากพบขอบกพรองก็จะไดแนะนําชวยเหลือหรือสงใหแพทยตรวจรักษาตอไป ซ่ึงการ
ตรวจสุขภาพโดยครูนี้อาจทําได 3 ระยะ คือ 

1. การสังเกตตอนเชากอนเขาเรียน ไดแกการตรวจแขน ขา  มือ 
เล็บ ผม ใบหู ใบหนา ลําคอ ฟน ล้ิน เหงือก ริมฝปาก และมุมปาก เปนตน  

2. การสังเกตขณะอยูในชั้นเรียน เปนการสังเกตในขณะที่ครูกําลัง
ทําการสอน เพื่อใหทราบวานักเรียนมีอาการผิดปกติอยางไรบาง และสังเกตอยางสม่ําเสมอดวย   

3. การตรวจเพิ่มเติม คือ ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง ตรวจสอบสายตา  
เปนตน 

3.1.4.2 การตรวจสุขภาพโดยแพทยและเจาหนาที่อนามัย คือ การตรวจโรค 
โดยแพทย ควรทําเปนประจําทุกป  การตรวจภาวะชองปากและฟน การตรวจรักษาพยาบาล
เล็กนอยๆ ควรทําประจําและอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

3.1.4.3 ปฐมพยาบาลในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเปนที่รวมนักเรียนเปน
จํานวนมาก ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย โรงเรียนจึงตองมีการบริการปฐมพยาบาล
หรือรักษาพยาบาลเบื้องตน เชน จัดใหมีหองพยาบาลที่สงบเงียบ การเขาออกไดสะดวกแตควรตัง้อยู
หางไกลจากความพลุกพลานของคน หรือสัตว หรือบุคคลภายนอก สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน
ตั้งแต 1,000 คน ขึ้นไปควรสรางเรือนพยาบาลไวตางหาก หองพยาบาล ควรจัดใหมีส่ิงตางๆ 
ตอไปนี้ คือ ควรมีเตียงพักคนไขที่สะอาด แข็งแรง จํานวนพอเพียงกับคนไข ควรมีเจาหนาที่ประจํา 
เชน พยาบาล หรือครูเปนผูควบคุมอยูเสมอ อุปกรณการปฐมพยาบาลตองสะอาดและปลอดภัย ยา
ชนิดตางๆ และเวชภัณฑตองจัดไวใหเปนระเบียบและปลอดภัย ยาทุกขวดตองมีฝา หรือจุกปด
มิดชิด มีสลากติด บอกชื่อวายาอะไร  หามนักเรียนหยิบมาใชเองเปนอันขาด ควรจะใหผานผูดูแล  
ทุกครั้ง ตูยาตองปดใสกุญแจทุกครั้ง เมื่อเลิกใช และจัดหองพยาบาลใหสะอาด เปนระเบียบ ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

3.1.4.4 การปองกันและการควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนโรคติดตอที่
ระบาดในโรงเรียนบอยๆ ไดแก หัด สุกใส คางทูม ไขหวัดใหญ บิด และไขไทฟอยด โรงเรียนจึง
จําเปนตองปองกันและควบคุมโรคติดตอไวลวงหนา ซ่ึงทําใหหลายวิธีไดแก การรักษาความสะอาด
ทั่วไปๆ การแยกนักเรียนปวยออกตางหาก การใหภูมิคุมกันโรค 

3.1.4.5 การบันทึกสุขภาพ การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยแพทย พยาบาล 
หรือครูก็ตาม ควรจะไดมีการบันทึกลงในบัตรสุขภาพ หรือบันทึกสุขภาพไวดวยทุกครั้ง 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:36-37) ใหแนวปฏิบัติ
ดานบริการสุขภาพอนามัยสรุปไดดังนี้ 

1. การจัดตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดใหครูประจําชั้น หรือผูนําอนามัย
นักเรียนตรวจสุขภาพและความสะอาดของรางกายใหครูอนามัยของโรงเรียนประสานงานการตรวจ
สุขภาพกับเจาหนาที่อนามัย  

2     ประสานโครงการทันตสุขภาพโดยใหครูตรวจชองปาก 
2. จัดใหมีการควบคุมภาวะโภชนาการของนักเรียน 
3. กํากับ ควบคุมการจัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน 
4. จัดอบรมผูนํานักเรียนฝายสงเสริมอนามัย 
5. กํากับดูแล สนับสนุนการดําเนินการตางๆ ของนักเรียน 
6. จัดใหหองพยาบาล และใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกนักเรียนที่เจ็บปวย 

มีพยาบาลโรงเรียนหรือแพทยมาใหการตรวจดูแลสุขภาพนักเรียนดวยและในดานสถานที่ควรมี
ลักษณะดังนี้ 

6.1 สงบไมพลุกพลาน 
6.2 สามารถไปมาสะดวกและเขาไปหางาย 
6.3 สะอาด มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน กอกน้ํา ไฟฟา เปนตน 
6.4 เปนสถานที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมมีกลิ่นรบกวน 
6.5 การนํานักเรียนที่ เจ็บปวยสงโรงพยาบาลโรงเรียนควรประสานกับ

สถานพยาบาลไวลวงหนา 
จากแนวปฏิบัติในการจัดบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียนที่กลาวมาแลว พอสรุปได

วาการบริการสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การจัดหองพยาบาล การปองกันและควบคุม
โรคติดตอและการบันทึกสุขภาพนั้นโดยยึดแนวปฏิบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพดี ปราศจากโรค  ซ่ึงจะสงผลใหการเรียนดี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

3.2 การบริการอาหารกลางวัน 
การจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนในปจจุบันการประถมศึกษา กําลังใหการ

สนับสนุนอยางดียิ่ง เพราะเชื่อวามีสวนชวยใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี ทั้งสุขภาพกายและจิต ซ่ึง
เปนผลทําใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้นผูบริหารตองใหความสนใจกับการจัดบริการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนดวย 
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3.2.1 ความหมายของการบริการอาหารกลางวัน 
การจัดบริการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน  มีผูใหความหมายและ

ความสําคัญไวหลายทาน ดังนี้ 
ทวีรัตน ธนาคม (อางใน ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน,2534:93) ใหความหมายไว

วา การจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน คือ กิจกรรมบริการอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดขึ้น
จําหนายใหกับนักเรียนโดยไมหวังผลกําไร เพื่อชวยใหนักเรียน ไดรับประทานอาหารกลางวัน ที่ได 
สัดสวนครบถวน เพียงหนึ่งในสามมื้อ ตามความตองการอาหารกลางวันในหนึ่งวัน 

ในสวนของ สมบูรณ ไกรคุมอางใน (ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน,2534:93) ให
ความหมายไววาการจัดบริการอาหารกลางวัน หมายถึง บริการโครงการสงเสริมการจัดอาหาร
กลางวันใหนักเรียนไดรับประทานที่โรงเรียน เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการ 

จากความหมายของการบริการอาหารกลางวัน หมายถึงกิจกรรมบริการ
อาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดทําขึ้นใหนักเรียน โรงเรียนจัดทําขึ้นจําหนายใหนักเรียนรับประทานที่
โรงเรียนโดยไมหวังผลกําไร เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการที่ดีแกนักเรียน 

3.2.2 รูปแบบการจัดอาหารกลางวัน 
รูปแบบการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนนั้น จินตนา สรายุทธ

พิทักษ (2536:84-89) ไดเสนอรูปแบบการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน พอสรุปไดดังนี้  
สามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ ซ่ึงจะมีความหมายเหมาะสมกับโรงเรียนใน

แตละแหง การจัดอาหารกลางวันแบบครัวกลาง เปนการจัดในลักษณะของศูนย ซ่ึงมีกําลังคนมาก
พอ สําหรับการเตรียมในดานปริมาณและสารอาหารใหเพียงพอแกความตองการรางกายคนแตละวยั 
โดยเจาหนาที่โภชนากรเปนผูกําหนดรายการอาหาร ใหดําเนินการจัดแบบโรงเรียนจัดทําอาหาร
ทั้งหมด เปนการจัดการในรูปของคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง  ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา ครู
อนามัย หรือครูที่สนใจงานดานนี้สวนงบประมาณจะเก็บจากผูปกครองนักเรียน และครูในอัตราจาง
และใหคําแนะนําแกนักเรียนที่นําอาหารมาเองจากบานไมไดเปนการอนุญาตใหคนหนึ่งคนใด
ผูกขาดขายอาหารในโรงเรียน 

สําหรับหลักการจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนนั้น ไดนักการศึกษาเสนอ
หลักการการจัดบริการไวคือ กาญจนา ศรีกาฬสินธ (2535:380) ไดเสนอหลักการจัดบริการอาหาร
กลางวัน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. จัดทําใหนักเรียนไดรับประทานอาหารที่ถูกสวนและมีคุณคาครบตาม
หลักโภชนาการ 

2. จัดใหนักเรียนไดรับประทานดวยความประหยัดไมมุงหากําไร 
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3. มุงใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 
สวน ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2534:98-99) ไดเสนอแนะหลักการจัดบริการ

อาหารกลางวันนักเรียนไว 7 ประการ สรุปไดดังนี้ 
1. หลักความถูกตองตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ การจัดบริการ

อาหารกลางวันจําเปนตองใหเปนไปตามหลักการวิชาการอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้จะตองให
สอดคลองกับวัยของเด็กที่รับประทานดวย 

2. หลักความตองการของนักเรียน การจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน
ตองไมซํ้าซอนจําเจจนนักเรียนเบื่อหนาย และมีความรูสึกที่ไมดีตออาหารกลางวันที่จัดให 

3. หลักความสะอาด การจัดบริการอาหารนักเรียน เปนตัวอยางการจัด
อาหารสําหรับรับประทาน ซ่ึงนักเรียนสามารถนําแบบอยางไปใชการจัดอาหารที่บานได 

4. หลักไมมุงกําไร การจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนเปนการจัดขึ้น
ทดแทนบกพรองที่มีหรืออาจมีขึ้น  เนื่องจากการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนจะตองไม
จัดขึ้นเพื่อขายกําไรจากนักเรียน 

5. หลักควบคุมตรวจสอบ การจัดบริการอาหารกลางวันจะตองไดคุณภาพ 
จึงจะไดประโยชนกับนักเรียนผูรับประทาน  การยินยอมใหผู อ่ืนจําเปนตองใหครูคหกรรม
ตรวจสอบเปนระยะๆ 

6. หลักความแตกตาง อาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดขึ้นนั้นมีความแตกตาง
กันเปนรายบุคคล มีการนับถือศาสนาแตกตางกันตามลักษณะของความแตกตางของแตละศาสนา 

7. หลักการประเมิน การสอบถามนักเรียนและครูอาจารย แลวนํามาจัดทํา
ปทัสถานเพื่อพิจารณาวาประเด็นใดอยูในระดับความพึงพอใจต่ํา และหาทางปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ในประเด็นนั้นเปนระยะๆ 

แนวปฏิบัติการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:38) ใหแนวปฏิบัติในการจัดบริการอาหารกลางวัน 
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ คือ มีการวางแผนและดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จัดใหนักเรียนปฏิบัติงาน
เกษตรเพื่อนําผลิตผลสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันชวยเหลือนักเรียนขาด
แคลน จัดใหอาหารเสริมพิเศษ สําหรับนักเรียนที่มีภาวะพรองโภชนาการ สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในดานเงิน และวัสดุอุปกรณ ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําหลักฐาน 
เอกสารในการดําเนินงานตามโครงการ ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันทุก
ภาคเรียน จัดทํารายงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน สงเสริมใหนักเรียนไดใชบริการอาหาร
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กลางวัน จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มใช จัดใหมีภาชนะหรือสําหรับดื่มใหพอเพียงจัดใหมีที่เก็บ
และกําจัดขยะ ใหนักเรียนมีสวนรวมในดานบริการ และฝกลักษณะนิสัยที่ดีในการรับประทาน 

ในขณะที่สํานักงานโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวดําเนินการโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาไวดังนี้ 

1. ดูแลจัดการใหนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการใหไดรับประทานอาหาร
ที่มีคุณคาเหมาะกับวัย 

2. ดูแลจัดการใหนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันทุกคนไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาเหมาะสม 

3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการ สะอาด ถูก
หลักอนามัยสําหรับนักเรียน 

4. บูราณาการกิจกรรมการเรียนรูในกลุมประสบการณตาง  ๆ  ตาม
หลักสูตรเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวัน 

5. จัดกิจกรรมอื่นเพื่อสนับสนุนดานเงินทุน  วัตถุดิบ  แรงงาน  เชน 
โครงการสงเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เปนตน 

6. ประสานความรวมมือจากองคกรหนวยงานราชการเพื่อสนับสนุน
โครงการในรูปแบบที่เหมาะสม เชน สงเสริมการสรางผลผลิตในโรงเรียน การจัดหาอาหารกลางวัน
ใหนักเรียน เปนตน 

7. การนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน  โดยเนนการปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนดานตางๆ โดยจัดใหมี
การบูรณาการเขากับกลุมประสบการณในหลักสูตรใหมากที่สุด 

จากหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการบริการอาหารกลางวันที่
กลาวมา ตองจัดใหนักเรียนไดรับประทานอาหารที่ถูกตอง ตามหลักโภชนาการ ประหยัด และคํานึง
ความตองการของนักเรียนและความสะอาด โดยที่ผูบริหารโรงเรียนควรยึดแนวปฏิบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและนักวิชาการกําหนดใหดวย 
 

3.3 การบริการแนะแนว 
การพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ในภาวะของสังคมในยุค

ปจจุบันการจัดการศึกษา จึงจําเปนตองชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ใหรูจักปรับตัวใหเขากับ
สถานการณไดอยางเหมาะสม กระบวนการแนะแนวจะเปนกลไกสําคัญในการปองกัน ชวยเหลือ 
สงเสริม และพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย คนพบและพัฒนาศึกษาศักยภาพของตนเอง มีทักษะการ
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ดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจักการเรียนรูในเชิงพหุปญญา รูจักคิด 
ตัดสินใจ แกปญหาในชวงวิกฤต ดังนั้นการแนะแนวจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาตนโดยองค
รวม ทั้งทางดานวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เขาสูวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม 

3.3.1 ความหมายของงานแนะแนว 
การแนะแนว หมายถึง กระบวนการหรือกรรมวิธีของการชวยใหบุคคลมี

ความสามารถที่จะชวยตนเองได ชวยรูจัก และเขาใจตนเองชวยใหเขาใจคนอื่นในสังคม ทั้งชวยให
บุคคลนั้นไดพัฒนาตนเองอยางเต็มความสามารถทุกดาน 

พนัส  หันนาคินทร (2524:178) ไดใหความหมายไววาเปนการใหความ
ชวยเหลือที่คนๆ หนึ่ง ใหแกอีกคนหนึ่งในการเลือกและการปรับปรุงตนเองเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น มี
ความเปนตัวของตนเอง และรูจักรับผิดชอบในตัวเองยิ่งขึ้น สวน หวน พินธู (2528:93) กระบวนการ
หรือกรรมวิธีในการชวยใหคนรูจักและเขาใจตนเอง รูจักชวยตนเอง รูจักคิดแกปญหา ตางๆ คน ได
รูจักเลือกและตัดสินใจอยางฉลาด รูจักโลกและสิ่งแวดลอม และรูจักนําความสามารถของตนเองมา
ใชใหประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน 

กิติมา ปรีดิลก (2532:174–175) ใหความหมายไว เปนการจัดบริการเกี่ยวกับ
ใหคําปรึกษาแกเด็กที่มีปญหาหรือเด็กที่ตองการไดรับคําแนะนําบางอยางในการจัดบริการตางๆ 
และไดกลาวถึงเหตุที่ตองมีการจัดบริการแนะแนวขึ้นโรงเรียนดังนี้ 

1. สภาพของสังคมเปลี่ยนไป เด็กปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว 

2. สภาพของครอบครัวเปลี่ยนไป พอแมตองออกไปทํางานนอกบาน เด็ก
ขาดความอบอุนจากพอแมกลายเปนเด็กมีปญหา 

3. อัตราเพิ่มของพลเมือง การเพิ่มของประชากร อยางรวดเร็ว ทําใหทุกคน
ตองดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแมจะตองมีการแกงแยงกันอยูแยงกันกิน 

4. ความจําเปนทางดานการศึกษา เปนการเตรียมตัวเพื่อรับอาชีพตางๆ ให
เขาไดเลือกอาชีพที่ตนถนัด 

5. การพัฒนาการดานสังคม 
6. ความเชื่อถือในการศาสนาเปลี่ยนไป 
สถิต วงษสวรรค (2527:1) ใหความหมายกิจกรรมแนะแนวไววาเปน

กระบวนการที่ผูมีความรูทางดานการแนะแนว ใหบริการชวยเหลือแกบุคคลโดยไมจํากัดเพศ วยั ช้ัน 
วรรณะ  อาจจะเปนรายบุคคลหรือกลุมแลวแตกรณี  ให เขาเขาใจที่แทจริงของตนเองวามี
ความสามารถ ความถนัดดานใด สติปญญา เจตคติ มีศักยภาพอยางไร เพื่อนําหรือชวยเหลือตนเอง
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ได อยางมีประสิทธิภาพ แกปญหา และพัฒนาตนเองไมวาจะเปนทางกาย อารมณ และสังคมได
อยางถูกตอง 

ในความหมายที่คลายกัน คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2529:2) คือการที่บุคคลหนึ่ง
พยายามจะใหความชวยเหลือแกบุคคลหนึ่งเพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกไดอยางเหมาะสมรวมทั้ง
สามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได 

นอกจากนี้ จําเนียร ชวงโชติ (2529:7) เปนกระบวนการที่ชวยเหลือคนแตละ
คนใหรูจักและเขาใจตนเอง เขาใจโลกที่เขาอยู และบุคคลอื่นๆ สามารถชวยเหลือตนเองใหอยูกับ
ส่ิงแวดลอมไดอยางชาญฉลาด สามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ ใชใหประโยชนแกตนเองและ
สังคมและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ในทํานองเดียวกัน วัชรี ทรัพยมี (2531:3) กระบวนการชวยเหลือบุคคลให
เขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเขาสามารถนําตนเอง เปนตนวาตัดสินใจไดวาศึกษาดานใด 
ประกอบอาชีพหรือแกปญหาอยางไร มีการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขความเจริญกาวหนา และ
พัฒนาตนเองใหถึงที่สุดในทุกดาน 

กลาวโดยสรุปงานแนะแนว เปนงานบริการที่บุคคลหนึ่งใหความชวยเหลือ
กับอีกบุคคลหนึ่งที่รูจักและเขาใจตนเอง สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง รูจักปรับตัวตนเอง
เขากับสังคม และ สภาพแวดลอมได มีการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

3.3.2 วัตถุประสงคของการแนะแนว 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนแผนแมบทของการพัฒนางานแนะแนว มี

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิในการพัฒนาผูเรียนทุกระดับ ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษารวมทั้งผูปกครองและประชาชนทั่วไปใหเปนผูมีคุณลักษณะดังนี้ คือ รูจักตนเอง 
สามารถควบคุมตนเองและพึ่งตนเองได เปนผูมีความสุข และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเลือก
และตัดสินใจอยางมีเหตุผลที่เหมาะสม สามารถวางแผนและจัดการชีวิต การเรียน การงาน และ
อาชีพอยางมีคุณภาพ รูจักแสวงหาความรูและเพิ่มพูนทักษะ เพื่อพัฒนาตนสูความเปนสากลบน
พื้นฐานของความเปนไทย และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ในครอบครัวและสังคม 

3.3.3 ขอบขายของงานแนะแนว 
การบริการแนะแนวนักเรียน โดยทั่วไปจะมีบริการในดานตางๆ ดังนี้ 

(ภิญโญ สาธร,2514:319) บริการใหคําปรึกษาทั่วไป บริการศึกษาเด็ก บริการปฐมนิเทศ บริการ
ขาวสาร บริการวางแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ บริการหางานให บริการติดตาม
ความกาวหนาของนักเรียนทั้งศิษยปจจุบันและศิษยเกา บริการพัฒนาไดกําหนดความรับผิดชอบ
ของครูแนะแนวที่มีตอนักเรียน ดังนี้ คือ แสดงใหเห็นวามีความยอมรับนับถือในคุณคา และศักดิ์ศรี
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ของนักเรียนทุกคนตามสิทธิมนุษยชน คอยดูแลใหความชวยเหลือในการวางแผนพัฒนาการเรียน 
การอาชีพ การสังคมและชีวิตสวนตัวของนักเรียน ชวยใหนักเรียนรูจักประเมินตนเอง เขาใจตนเอง 
และมองเห็นแนวทางชีวิตของตน โดยชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกจุดมุงหมายที่เหมาะสม
กับสภาพของตนเองทั้งในปจจุบันและอนาคต ชวยพัฒนาสุขนิสัย ทัศนะ และคานิยมในทางที่ถูก
ใหแกนักเรียน ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํา
กิจกรรมทั้งทางสวนตัวทางสังคม มีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบการวิจัย เพื่อนําผลมาใช
ใหเกิดประโยชนแกนักเรียนที่มาขอรับคําปรึกษา ชวยใหนักเรียนตื่นตัวเกี่ยวกับโลกของงานตางๆ 
ใหรูจักแสวงหาประโยชนจากแหลงความรูในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อจุดมุงหมายปลายทางของ
การนี้ ชวยใหนักเรียนไดมาซึ่งความเขาใจ ไดฝกทักษะ ตลอดจนมีสวนรวมในโครงการที่เกี่ยวของ
กับงานและอาชีพเหลานั้น สนับสนุนใหนักเรียนวางแผนกิจกรรม และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในตนเองอีกดวย ช้ีใหเห็นอยางชัดเจนถึงผลดีของการแนะแนวจะเกิดขึ้น
ไดยอมขึ้นอยูการติดตอส่ือสาร ที่มีลักษณะยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน ชวยใหนักเรียนปรับตัวเขา
กับโรงเรียน และชวยประเมินความกาวหนาในการเรียนดวย และชวยนักเรียนใหเขาใจจุดดอยจุดเดน 
ความสนใจ ศักยภาพ และขอจํากัดของตนเอง     

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:145) กําหนดขอบขาย
การแนะแนว มีสาระสําคัญ 3 ดาน คือ 

5. การแนะแนวการศึกษามุงหวังใหผูเรียนพัฒนาการเรียน รูจักแสวงหา
ความรูและสามารถวางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวดานการเรียน และ
นิสัยใฝรูใฝเรียน 

6. การแนะแนวอาชีพ ชวยใหผูเรียนรูจักตนเองและโลกของงานอยาง
หลากหลายมีเจตคติและนิสัยที่ดีในการทํางาน มีโอกาสไดรับประสบการณและฝกงานตามความ
ถนัด ความสนใจ 

7. การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง รัก และ
เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีอารมณมั่นคง มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางเปนสุข 

กลาวโดยสรุปการกําหนดขอบขายภารกิจแนะแนว สถานศึกษาจะตองนําขอมูล
ผูเรียน สภาพปญหาและความพรอมของสถานศึกษาประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่และของสถานศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห และพิจารณากําหนดกรอบภารกิจแนะแนวตาม
หลักการแนะแนว โดยใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  
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3.3.4 การบริหารงานแนะแนว 
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดมีผูรูเสนอหลักการ

บริหารงานแนะแนวไวมากมาย ซ่ึงจะขอกลาวสรุปเปนบางทาน ดังนี้ 
สุโข มีอินทรเกิด (2528:26) เสนอหลักการบริหารงานแนะแนวไววา 
1. ผูบริหารงานแนะแนว จะตองเปนผูรอบรู มีความรูทั้งดานวิชาการและ

งานบริหาร 
2. งานบริการแนะแนว ควรมีฐานะเปนสํานักงาน การบริหารขึ้นตรงตอ

ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีอุปกรณพรอม 
3. จัดบริการแนะแนวควรใหตอบสนองความตองการของนักเรียนโดย

จัดบริการแนะแนวครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนทุกดาน 
4. ควรจัดใหครูทุกคนมีสวนรวมในงานบริการแนะแนว 
5. ตองประชาสัมพันธใหครูและนักเรียนเขาใจจุดมุงหมายขอบขายหนาที่

บริการแนะแนวอยางแจมชัด 
6. ควรมีการประชุมอภิปรายระดมความคิดระหวางผูทํางานบริการแนะ

แนว เพื่อจะไดพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
ในสวนของเสรี ลาชโรจน (2529:112) กลาววางานแนะแนวเปนหนวยงาน

อิสระควรขึ้นตรงตอผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากเปนงานที่ตองอาศัยประสบการณ เทคนิค วิธีการ 
และ ความรูที่ตองฝกฝนมาโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ บุญประสิทธิ์ กนกสิงห (2529:147) หลักการบริหารงานแนะ
แนวสรุปไดดังนี้ 

1. ดานบุคลากร  ควรจัดครูแนะแนวใหมีอัตราสวนที่ เหมาะสมและ
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานแนะแนวดวย 

2. ดานงบประมาณควรตั้งงบประมาณและจัดสรรให เพียงพอตาม
โครงการ 

3. ดานอาคารสถานที่และอุปกรณ จัดหองแนะแนวใหดูนาอยู สะดวกตอ
การทํางาน 

สรุปหลักการบริหารแนะแนวไดวา มีความรูในการจัดการบริการแนะแนว
ใหตรงกับความตองการของนักเรียน พรอมทั้งจัดงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดทําโครงการตาง 
ๆ และมีการประชุมชี้แจงครูและนักเรียนใหเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับการบริการนี้ 
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3.3.5 บทบาทของอาจารยฝายแนะแนว 
การแนะแนวจากครูฝายแนะแนวแลวยังมีอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงมีคนกลาวถึง

บทบาทอาจารยที่ปรึกษาไวหลายทาน 
อาจารยประจําชั้นเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ยอมมีบทบาทเกี่ยวกับงาน

แนะแนวดังนี้ 
1. เปนผูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในสถานการณตรง 
2. ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม ดวยวิธีการตางๆ 
3. สนับสนุนใหมีการระเบียบสะสม 
4. ควรมีการพบปะสังสรรคกับบิดา มารดา เพื่อดึงใหบิดา มารดา หรือ

ผูปกครองใหมีสวนรับรูและเกี่ยวของในการเรียนของนักเรียนมากขึ้น 
5. ศึกษานักเรียนเปนพิเศษ โดยเฉพาะรายที่มีปญหา 
6. มีการประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
จําเนียร ชวงโชติ (2529:241) ไดช้ีใหเห็นถึงบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาทีม่ี

ตอการบริการแนะแนวดังนี้ 
1. ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนดวยวิธีตางๆ เพื่อรูจักและเขาใจนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการนักเรียนทุกดาน 
3. ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจากการบริการแนะแนว 

การมีเจตคติที่ดีตอบริการและสนับสนุนใหนักเรียนมารับบริการแนะแนว 
4. รวมมือฝายแนะแนวในการติดตามผลนักเรียน 
5. ติดตอกับผูปกครองเสมอๆ เพื่อชวยเหลือแนะแนวนักเรียนเกี่ยวกับ

ความตองการและปญหาตางๆ 
สรุปบทบาทของอาจารยฝายแนะแนว ตองคอยศึกษาและสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม มีการพบปะผูปกครองเพื่อใหผูปกครองมีสวนชวยในการ
แนะนํา และชวยเหลือนักเรียนตามที่เขาตองการ และประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

3.3.6 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 
งานแนะแนวจะเกิดประสิทธิภาพตองมีหลักการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงผูเสนอเกี่ยวกับหลักการจัดบริการแนะแนวไวดังนี้ 
1. ตองถือวานักเรียนเปนศูนยกลางของการใชบริการ 
2. ตองจัดเปนกระบวนการตอเนื่อง 
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3. ตองคํานึงถึงนักเรียนทุกคน 
4. ไมใชวิธีการบังคับขูเข็ญ 
5. ตองจัดบริการแนะแนวใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดานการศึกษา ดาน

อาชีพ และดานสวนตัวหรือสังคม 
ประหยัด ทองมาก (2533:357-358 ) สรุปการจัดบริการแนะแนวไวดังนี้ คือ 

ตองจัดเพื่อนักเรียนทุกคน ตองจัดใหสอดคลองกับพัฒนาการ ธรรมชาติ และความตองการของ
นักเรียนในทุกดาน และตองสนองตอการเรียนรู และจุดเนนของหลักสูตร 

อุษณีย เย็นสบาย (2533:18–19) ไดเสนอหลักการสําคัญของการแนะแนวไว 
ดังตอไปนี้ 

1. การแนะแนวมีพื้นฐานมาจากการตระหนักถึงคุณคาของเอกัตบุคคลและ
สิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือ 

2. การแนะแนวมีศูนยกลางอยูที่นักเรียน โดยมุงความสนใจในขั้นสูงสุด
และตระหนักถึงศักยภาพสวนบุคคลรวมทั้งจุดมุงหมายของสังคม 

3. การแนะแนวเริ่มตนมาพรอมๆ กับการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงความ
เกี่ยวเนื่องดังตอไปนี้ 

3.1 ชีวิตนักเรียนซึ่งถือวาเปนการรับผิดชอบของโรงเรียน มิใชแคการ
จัดการเรียนการสอนเทานั้น แตตองรับผิดชอบทั้งชีวิตของนักเรียน รวมไปถึงบริการตางๆ ที่จะทํา
ใหนักเรียนเปนคนที่มีสมบูรณที่สุดในอนาคตตอไป 

3.2 บริการที่จัดใหกับนักเรียนนั้น บริการแนะแนวเปนบริการที่แยกไม
ออกจากกระบวนการศึกษาซึ่งจะตองดําเนินการควบคูกันไป 

3.3 เทคนิคของการแนะแนวที่ใชในการใหบริการ เปนเทคนิคและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีความเชื่อถือไดดีในการดําเนินงาน 

4. การแนะแนวเปนกระบวนการทางการศึกษา ที่มีระบบเปนเหตุเปนผล
และตอเนื่องกัน ดังนั้นจึงแยกไมออกจากการศึกษา 

5. การแนะแนวมีความรับผิดชอบตอสังคมเทาๆ กับการรับผิดชอบตอ   
กัตบุคคล 

6. การแนะแนวตองเคารพสิทธิของนักเรียนแตละคนที่เขามารับบริการ 
7. การแนะแนวตองทําโดยการรวมมือไมมีการบังคับ 
8. การแนะแนวจะชวยใหนักเรียนรูจักเลือกอยางฉลาด รูจักวางแผนเขาใจ

ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว และสามารถปรับตัวไดในสถานการณที่เปนปญหา 
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9. การแนะแนวตองการความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับเด็กในวัฒนธรรม
ของเขาเอง โดยการใชเทคนิคตางๆ ทางวิทยาศาสตรเทาที่มีอยู การเขาใจเด็กเปนสิ่งสําคัญและมา
กอนการใหความชวยเหลือ  

10. การแนะแนวไมใชเปนเอกสิทธิ์ สําหรับผูเช่ียวชาญ โดยเฉพาะแตตองการ
ความรวมมือของคนทั้งหมด โดยแตละคนทํางานในขอบขายความรับผิดชอบของตนเองตามลําดับ
ความสามารถของตน 

11. ผูที่จะทําการแนะแนวไดนั้นจะตองมีบุคลิกภาพที่เอื้ออํานวยตองาน
แนะแนว 

12. จุดมุงหมายหลักการของการแนะแนว ไดแกการชวยใหนักเรียนรูจัก
และเขาใจตนเองมากกวาที่จะแกปญหาเฉพาะเรื่องที่เขาเผชิญอยู 

13. การแนะแนวจะเปนส่ิงชวยแกปญหา และเชื่อมโยงนักเรียนใหสามารถ
ปรับตัวเขาไดกับระบบการศึกษา 

14. การแนะแนวเปนองคประกอบทางการศึกษาดานการปรับตัว ใหเขากับ
สังคมในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนและเปนเอกัตบุคคล 

15. การจัดการแนะแนวควรมีการประเมินผลตามวิธีทางวิทยาศาสตรอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2459:145–146) แบงภาระ
งานแนะแนว มี 5 ประการ เพื่อใหความชวยเหลือนักเรียน ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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บริการสารสนเทศ 

บริการติดตามและประเมินผล บริการใหคําปรึกษา 

บริการปองกันสงเสริม
พัฒนาชวยเหลือ 

บริการศึกษารวบรวมขอมูล 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงแผนภาพภาระงานแนะแนว 

 
1. การบริการศึกษารวบรวมขอมูล เปนการศึกษา สํารวจขอมูลเกี่ยวกับตัว

ผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต สัมภาษณ ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ การเขียน
อัตชีวประวัติ โดยการบันทึกขอมูลในระเบียบพฤติการณ ระเบียบสะสม สมุดรายงานประจําตัว
ผูเรียน เปนตน ขอมูลเหลานี้จะชวยใหผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร ตองการอะไร และควรให
ความชวยเหลือในลักษณะใด 

2. บริการสารสนเทศ เปนการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการ
ตัดสินใจ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยนําเสนอ
ในรูปแบบตางๆ เชน การบรรยาย อภิปราย จัดปายสนเทศ การจัดหาเอกสารคูมือใหอาน ทัศนศึกษา 
การใชส่ือภาพยนตร วีดิทัศน เปนตน ขอมูลที่ถูกตองทันสมัยมีความจําเปนมากในการชวยใหผูเรียน
สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้น และปองกันความลมเหลวไดอยางมาก 

3. บริการใหคําปรึกษา จุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มารับการศึกษา 
เกิดการเรียนรูและเขาใจตนเอง รูวาปญหาของตนอยูที่ตรงไหน ควรแกไขตนเองอยางไรและควร
เลือกทางใด จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด พรอมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการชวยตนเอง
อยางจริงจัง 

4. บริการปองกันสงเสริมพัฒนาชวยเหลือเปนการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ ไดรับการฝกฝนหรือไดรับการชวยเหลือตาม
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ควร เชน กิจกรรมที่สนองความถนัด ความสนใจ และความสามารถแกผูเรียนทุกกลุมทุกคน รวมทั้ง
จัดทุนศึกษาอาหารกลางวันหรือหางานพิเศษ 

5. บริการติดตามและประเมินผล เปนการติดตามการดําเนินงานแนวแนว
ตางๆ ที่จัดใหแกผูเรียน การติดตามประเมินผลแบงเปน 2 งาน คือ 

5.1 งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียนซ่ึงเปนประโยชนในการชวยเหลือผูเรียนแตละคน ใหสามารถแกปญหาและปรับปรุง
ตนในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสมและเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว 
และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 

5.2 งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค เพื่อพิจารณาผลที่ได
จากการดําเนินโครงการแนะแนววามีคุณคามากนอยเพียงใด ไดผลหรือไม ควรปรับปรุงพัฒนา
อยางไร  และควรขยายตอไปหรือไม เปนตน 

สรุปหลักการจัดกิจกรรมแนะแนวไดวา การจัดตองนักเรียนเปนศูนยกลาง มี
การจัดการที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน จัดเปนกระบวนการตอเนื่องเปนเหตุผล ไมทํา
ใหนักเรียนรูสึกเปนการบังคับ แตรูถึงประโยชนที่ตนไดรับ และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต 
  

3.4 การบริการทุนการศึกษา 
สถานศึกษาถือวาไดเปนองคที่ประกอบดวยผูบริหาร ครู นักการภารโรง และนักเรียน 

ดังนั้น การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และความ
ตองการจําเปนของหนวยงานนั้นๆ 

การจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันเปนความจําเปน
และมีความสําคัญตอผูปกครองนักเรียนเปนอยางยิ่ง นักเรียนที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพยใน
การศึกษามีมากขึ้น  ฉะนั้นการใหทุนการศึกษาหรือแหลงเงินกูยืมนับวาเปนบริการที่โรงเรียนควร
จัดใหความชวยเหลือแกนักเรียนอีกประการหนึ่ง รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนยังตองมีหนาที่หาแหลง
เงินทุนและเงินกูยืม นํามาจัดสรรเพราะมีนักเรียนจํานวนมากที่ตองการชวยเหลือจนจบศึกษา การศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาก็ยัง ตองการรับความชวยเหลือ ซ่ึงควรจัดแบงประเภทของทุนการศึกษาให
เหมาะสมกับความตองการของนักเรียน 

3.4.1 ประเภททุนการศึกษา 
การบริการดานทุนการศึกษานี้ตามปกติรัฐก็ไดจัดทําอยูบางแลว แตทวา

นักเรียนที่ยากจนนั้นมีมาก รัฐไมสามารถทําไดทั่วถึง ดังนั้น ทางโรงเรียนควรจะไดหาทางชวยเหลือ
เด็กพวกนี้ดวยโดยหาทุนการศึกษาจากแหลงตางๆ 
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2520:3) แบงประเภทการบริการความชวยเหลือทาง
การเงิน (financial aid) ออกเปน 3 ประการ คือ 

1. ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาโดยทั่วไป แบงออกเปน 2 ชนิด 
1.1 ทุนการศึกษาใหเปลา ไดแก ทุนการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มอบ

ใหกับโรงเรียนเพื่อใหแกนักเรียนโดยไมมีขอผูกพันใดๆ 
1.2 ทุนการศึกษาที่มีขอผูกพัน ไดแกทุนการศึกษาที่นักเรียนไดรับทุน

แลวจะตองปฏิบัติตามขอผูกพันของเจาของทุน เชน ตองไปทํางานใหเจาของทุนเปนระยะเวลาไม
ต่ํากวาจํานวนปที่รับทุน เปนตน 

2. เงินเพื่อยืม (loans) โรงเรียนอาจไดรับความรวมมือจากผูปกครองหรือ
องคกรอ่ืน โดยมอบเงินใหกับนักเรียนเปนเงินยืม โดยปกติแลวแบงเปน 2 ประเภท 

2.1 เงินยืมระยะสั้น 
2.2 เงินยืมระยะยาว 

3. บริการจัดหางานทํา  (employment) เปนบริการที่จัดหางานใหกับ
นักเรียนที่ประสงคสมัครใจทํางานและไดคาตอบแทนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยอยูใน
ความดูแลของครู ความชวยเหลือทางการเงินดานนี้ นักเรียนตองทํางานแลกกับเงิน เชน ทํางานใน
หองสมุดเปนรายชั่วโมง ทํางานตามบานครูอาจารย สอนพิเศษตามบาน เปนตน 

3.4.2 หลักเกณฑในการพิจารณาใหทุนการศึกษา 
บริการแกนักเรียนและการสํารวจนี้จะตองกระทําอยางตอเนื่องเปนประจํา 

เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันใหมากที่สุด 
ชูชีพ พุทธประเสริฐ (ม.ป.ป:125) ไดเสนอการจัดและการดําเนินงานการ

จัดบริการใหทุนศึกษาแกนักเรียนไวดังนี้ 
1. โรงเรียนควรมีการสํารวจความตองการในการชวยเหลือดานการเงิน

ของนักเรียนวามีความตองการมากนอยเพียงใด 
2. สํารวจแหลงเงินทุนทั้งในเขตพื้นที่ของโรงเรียนและเงินทุนอ่ืนๆ จาก

แหลงเงินทุน จากบุคคลและสถาบันตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการ 
3. กําหนดนโยบาย วางแผนการทํางานอยางรัดกุม จะตองมีแผนงานที่

ชัดเจนและสามารถประเมินไดวาบรรลุตามนโยบายหรือแผนมากนอยเพียงใด 
4. การแตงตั้งผูรับผิดชอบ เนนการทํางานเปนคณะ สงเสริมใหครูอาจารย

มีสวนรวมในการทํางานบางครั้งตองเผชิญบุคคลนอกเปนกรรมการรวมดวย ทั้งนี้แลวแตความ
เหมาะสมและเพื่อผลประโยชนของโรงเรียน 
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5. การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนใหชัดเจน ประกาศหรือประชาสัมพันธ
ใหทราบถึงบทบาทในการดําเนินงานเกี่ยวเงินทุน และจะตองดําเนินการใหเปนไปดวยความบริสุทธิ ์
ยุติธรรมมากที่สุด โดยยึดระเบียบปฏิบัติเปนสําคัญ 

6. การประเมินผลการใหบริการเมื่อส้ินปการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงใหบริการตอไป ทั้งควรจะตองคํานึงถึงผูบริการคือนักเรียนทั้งหมด 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540:85) เสนอแนะหลักเกณฑในการ
พิจารณาการใหทุนอุดหนุนแกนักเรียน ดังนี้ 

1. จุดมุงหมายของการใหทุนการศึกษาก็คือ ใหความชวยเหลือทางการเงิน
โดยที่ถาไมไดรับความชวยเหลือก็จะไมสามารถเรียนหนังสือได 

2. ความชวยเหลือทางกาเงินทั้ง 3 ประการคือ ทุนการศึกษา เงินยืมและการ
จัดงานใหทํา อาจจัดใหนักเรียนไดรับแตละอยางหรือรวมกันก็ได 

3. คาใชจายของนักเรียนควรจะมาจากครอบครัวของนักเรียนกอนทุนการศกึษา
เปนเพียงสวนประกอบเทานั้น 

4. ในการพิจารณาชวยเหลือทางการเงิน นาจะพิจารณาความสามารถทางดาน
การเรียนประกอบดวย 

5. โรงเรียนควรประกาศใหนักเรียนทราบวา คาใชจายตลอดทั้งปเปนเทาไร 
เพื่อนักเรียนจะไดทราบและหาทางแกไขทางการเงิน 

6. รายละเอียดของนักเรียนจะชวยใหการพิจาณาใหความชวยเหลือทาง
การเงินไดงายขึ้น 

7. ควรมีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชวยเหลือทางการเงิน เพราะถา
พิจารณาไมรอบคอบ อาจไปชวยเหลือคนที่ไมสมควรจะไดรับการชวยเหลือก็ได 

8. ทุนบางประเภทเปนทุนที่มีเกียรติ จะตองพิจารณาการใหทุนดวยความ
รอบคอบเปนพิเศษ 

9. ในการพิจารณาใหทุนทางการศึกษานั้น คณะกรรมการไมนาจะพิจาณา
จากใบสมัครอยางเดียว นาจะสอบสัมภาษณดวย เพื่อที่จะใหไดรายละเอียดที่แทจริง 
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ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (2528:852–853) กลาวถึง
หลักในการจัดการที่ควรคํานึงถึงดังนี้ 

1. กําหนดประเภทของการบริการใหแนชัดวาทางโรงเรียนสามารถใหบริการ
ในดานใดไดบาง 

2. กําหนดหลักเกณฑสําหรับนักเรียนที่จะไดรับทุนในแตละประเภทให
ชัดเจน 

3. ในการพิจารณานักเรียนที่จะไดรับทุนในแตละประเภทใหชัดเจน 
4. การจัดโครงการบริการใหแกนักเรียนนี้ควรจัดใหเปนโครงการประจํา  

ซ่ึงจะไดกระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
5. ในการพิจารณานักเรียนที่จะไดรับทุน การศึกษาควรจัดต้ังคณะกรรมการ

ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารวมกัน และในการจัดตั้งกรรมการนี้ควรพิจารณาบุคคลที่มีความยุติธรรม 
6. การใหทุนนักเรียนควรกระจายไปใหไดกวางเพื่อใหคนอื่นๆ ไดมี

โอกาสรับทุน นักเรียนที่ไดรับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแลว ไมควรใหทุนประเภทนั้นซ้ําอีก 
7. ติดตามดูวาการใหทุนแกนักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน

และเจตนารมณของผูใหการสงเคราะหหรือไม 
8. รายงานผลการใหบริการทุนการศึกษาแกนักเรียน ใหแหลงที่ชวยเหลือ

ทราบทุกระยะ  
กลาวโดยสรุปการบริการทุนการศึกษานั้น สถานศึกษาควรหาทางชวยเหลือ

นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดีตั้งใจเรียนแตยากจนโดยการหาทุนจากแหลงตางๆ เชน มูลนิธิ 
สมาคม เปนตน  
  
4.  งานกิจกรรมนักเรียน  
        

งานกิจกรรมนักเรียน เปนงานที่สรางและพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่มีคุณภาพ จําเปน
อยางยิ่งที่ ทุกโรงเรียนควรใหการสนับสนุนและสงเสริม เพราะกิจกรรมนักเรียนมีสวนเสริมการ
เรียนการสอนหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน ฝกลักษณะการเปนผูนําและผูตามที่ดี  ฝกใหเปนผูมีวินัยในตนเอง มีความอดทนและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน อันจะกอใหเกิดความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ดังมีผูใหนิยามความหมายของกิจกรรมนักเรียนไวดังนี้ 
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4.1 ความเปนมา 
การจัดกิจกรรมนักเรียนนับวาเปนงานที่สําคัญงานหนึ่งที่จะชวยใหการเรียนของ

นักเรียนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนตัว
จักรสําคัญที่จะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จได  

4.1.1 ความหมายของกิจกรรมนักเรียน  
กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2535:455) ใหความหมายของกิจกรรมนักเรียนวา 

หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนรวมกันจัดขึ้นในเวลาเรียน และนอกเหนือจาก
หลักสูตรที่โรงเรียนกําหนดใหเรียนในเวลาเรียนปกติ ทั้งนี้ตองดวยความสมัครใจของนักเรียนเอง 
และดวยความชวยเหลือเอ้ืออํานวยความสะดวกของโรงเรียนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหกิจกรรมแตละ
อยางบรรลุความสําเร็จตามความมุงหมายที่ตั้งไว 

ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2534:46) ใหความหมายวา กิจกรรมนักเรียนไววา 
เปนประสบการณ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่ไมไดจัดขึ้นในหองเรียนตามปกติเหมือนวิชาอ่ืนๆ   

กลาวโดยสรุปคําวากิจกรรมนักเรียนนั้น คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาที่ได
กําหนดไวในหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหการเรียนในหลักสูตรสมบูรณขึ้น อีกทั้งสงเสริมใหนักเรียนมี
ประสบการณกวางขวางสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

4.1.2 จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมนักเรียน 
การจัดกิจกรรมนักเรียนอาจแตกตางกันในแตละโรงเรียน แตจุดประสงค

หลักนั้นจําเปนจะตองเกี่ยวของ สนับสนุนและสงเสริมจุดมุงหมายของการศึกษา สนองตอบความ
ตองการของนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียนเปนคนที่สมบูรณ (Manhood) 

จุดมุงหมายของกิจกรรมนักเรียนนั้นจะตองชวยเหลือนักเรียนทุกคนในเรื่อง
ตางๆ (Gorton,1983:409) ตอไปนี้ 

1. เรียนรูที่จะใชเวลาวางอยางฉลาดและเปนประโยชน 
2. ใชและพัฒนาทักษะและความชํานาญเฉพาะที่นักเรียน  นักศึกษามีอยู 
3. พัฒนาทักษะและความสนใจในงานอดิเรกและนันทนาการอยางใหม 
4. พัฒนาทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมที่เปนงานอดิเรกและนันทนาการ 
5. เพิ่มความรูและทักษะในการเปนผูนําหรือเปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
6. พัฒนาทัศนคติที่ดีและเปนไปไดตอตนเองและผูอ่ืน 
7. พัฒนาทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน ซ่ึงเปนผลมาจากการเขารวมกิจกรรม

ตางๆ 
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ฝกอบรมผูริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (2528:857) การจัดกิจกรรม
นักเรียนมีจุดมุงหมายสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

1. ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตาม
แนวทางที่พึงปรารถนา 

2. ชวยใหนักเรียนได รับประสบการณกวางขวางและที่ดีที่ สุดตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร ซ่ึงเปนการปรับตัวของนักเรียนเพื่อใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

3. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนมีเวลาทํากิจกรรมไดมากขึ้นและสามารถ
เลือกเขารวมกิจกรรมตามที่ตนเองถนัด 

4. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนฝกการเปนผูนํา ผูตาม รูจักเคารพนับถือผูอ่ืน
และตนเอง 

5. เพื่อสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ
นักเรียน 

กรมวิชาการ (2535:4) ไดกําหนดจุดประสงคของการบริหารงานกิจกรรมใน
โรงเรียนไวดังนี้ 

1. เพื่อเสริมความรูและประสบการณเพิ่มเติมจากการเรียนวิชาตางๆ 
2. เพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได 
3. เพื่อเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ใหมีความรับผิดชอบ มี

ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักชวยเหลือผูอ่ืนและรูจักใชเวลาใหเปน
ประโยชน  

4. เพื่อใหมีความจงรักภัคดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยสรุปกิจกรรม
นักเรียนเปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน มุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มเติม
จากกิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรู เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหา
และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 

กลาวโดยสรุป กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของ
ผูเรียนมุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ เปนกิจกรรมที่ผูเรียน
ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนเต็มที่  
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4.1.3 ขอบขายของการจัดกิจกรรมนักเรียน 
โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียน  สามารถ

ดําเนินการไดหลายประการ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนเสนอกิจกรรมตามความตองการ 
ความสนใจได เชน กิจกรรมทําหนังสือรุน กิจกรรมทําหนังสือพิมพโรงเรียน เปนตน 

พนัส  หันนาคินทร (2524:221) ไดกําหนดของประเภทกิจกรรมนักเรียน
ออกเปนดานๆ ดังนี้ 

1. ดานการสงเสริมสังคมและนันทนาการ 
2. ดานการสงเสริมใหรูจักการปกครองตนเอง 
3. ดานเกี่ยวกับกีฬาและกรีฑา 
4. ดานเกี่ยวกับการพิมพและเอกสารการพิมพตางๆ 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2520:105) ไดจําแนกกิจกรรมนักเรียนออกเปน

ประเภทใหญ 4 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมวิชาการ 
2. กิจกรรมกีฬา 
3. กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 
4. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
จากรายงานการวิจัยหลายๆ เร่ืองพอจะสรุปไดวา การจัดกิจกรรมนักเรียน  

แบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมดานปกครอง กิจกรรมประเภทนี้ไดแก สภานักเรียน คณะกรรมการ

นักเรียน   
2. กิจกรรมดานชุมนุมนี้ไดแบงออกเปนกิจกรรมที่สงเสริมดานความรู 

ดานความบันเทิง ดานนันทนาการ ดานบําเพ็ญประโยชน ดานการเขาสังคม ดานวิชาชีพ ดานสงเสริม
วัฒนธรรม เปนตน 

วสันต พรหมบุญ (2528:85) ไดเสนอประเภทของกิจกรรมนักเรียนที่
สามารถจัดในโรงเรียนประถมศึกษาไว 9 ประเภท ไดแก 

1. กิจกรรมที่สงเสริมการเปนผูนําและการปกครองตนเอง 
2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน 
3. กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาและประเพณี 
4. กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและการเขาสังคม 
5. กิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬา 
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6. กิจกรรมเกี่ยวกับการรื่นเริงและนันทนาการ 
7. กิจกรรมดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชนหรืองานอดิเรก 
8. กิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกเสือและเนตรนารี 
9. กิจกรรมดานวิชาการ 
จากหนังสือคูมือการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม  

พุทธศักราช 2520 ไดแบงกิจกรรมนักเรียนออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมบังคับ หมายถึง กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถจัดให 

บังเกิดผลตามความมุงหมายไดโรงเรียนตองจัดกิจกรรมประเภทนี้ 3 กิจกรรม ไดแก 
1.1 กิจกรรมลูกเสือ หรือยุวกาชาด หรือเนตรนารี 
1.2 กิจกรรมศาสนา 
1.3 กิจกรรมวัฒนธรรมไทย 

2. กิจกรรมควรเลือก หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมกิจกรรม
ประเภทบังคับ โรงเรียนใดจะจัดกิจกรรมจํานวนเทาใดนั้นใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา
สถานศึกษา กิจกรรมควรเลือกมีดังนี้ 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ หรืออนุกาชาด หรือเนตรนารี หรือกิจกรรมผู
บําเพ็ญประโยชน 

2.2 กิจกรรมศาสนา 
2.3 กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย 
2.4 กิจกรรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
2.5 กิจกรรมการใชหองสมุด 
2.6 กิจกรรมสงเสริมการใชสินคาไทย 
2.7 กิจกรรมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม 
2.8 กิจกรรมทันศึกษา 
2.9 กิจกรรมนันทนาการ 
2.10 กิจกรรมสงเสริมวิชาการตางๆ ในหลักสูตร 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กําหนดงานกิจกรรมนักเรียน
ไวในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจการที่เนนผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแต
การศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน ใชกระบวนการ
ทํางานกลุมเปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียนโดยมุงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรู แบงตามความแตกตางของกิจกรรมได 2 ลักษณะ คือ 
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1. กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ความตองการของนักเรียน เปน
กิจกรรมที่มุงเติมเต็มความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อ
คนพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนตอสังคม 

2. กิจกรรมลูกเสื่อเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนเปนกิจกรรมที่
มุงปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ อันเปนการนําไปสูพื้นฐาน
การทําประโยชนในสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข 

คําวากิจกรรมนักเรียนนี้มีผูเรียกชื่อแตกตางกันไปหลายอยาง เชน กิจกรรม
พิเศษ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมในโรงเรียน เปนตน ถึงแมวาจะมี
การเรียกชื่อแตกตางกันไปหลายอยางก็ตาม แตความหมายของคําเหลานี้ก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน  
กลาวคือ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาเรียน ที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนใน
หลักสูตรสมบูรณ อีกทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณกวางขวางสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  

4.1.4 หลักการจัดกิจกรรมนักเรียน 
การดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดีนั้น จําเปนอยาง

ยิ่งที่ผูมีสวนรวมทุกฝายจะตองเขาใจและปฏิบัติตามหลักการเบื้องตน ดังนี้ 
1. มีการกําหนดวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
2. จัดใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

ของผูเรียน 
3. จัดการเรียนบูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ใหผูเรียนไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. ใชกระบวนการกลุมในการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการฝก

ผูเรียนใหคิดวิเคราะหสรางสรรค จินตนาการที่เปนประโยชนและสัมพันธกับการดําเนินชีวิตอยาง
ตอเนื่อง 

5. จํานวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
6. มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม  สอดคลองกับ

วิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา 
7. ผูเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูที่ปรึกษา ถือวาเปนหนาที่และงานประจํา 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
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8. ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ชุมชน 
องคกร ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

9. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลายและ
สอดคลองกับกิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหถือวาเปนเกณฑประเมินผลการผานชวง
ช้ันเรียน    

4.1.5 แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 
โรงเรียนควรจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:197-200) ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียน 

เชน บูรณาการโครงการองคความรูจากกลุมสาระการเรียนรูเปนตน 
2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถ 

ความตองการของผูเรียนและชุมชน เชน ชุมนุมชมรมทางวิชาการตางๆ เปนตน 
3. จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอ

สังคม ไดแก กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนตน 
4. จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตางๆ เชน ฝกการทํางานที่เปนประโยชน

ตอตนเองและสวนรวม ในทางปฏิบัติสถานศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค
ความรูตางๆ ที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ใหมีความกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
อีกทั้งใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพ เลือก ตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง  
พรอมทั้งวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ เนนการเสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทาง
อารมณ ศีลธรรมและจริยธรรม รูจักสรางสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเขากับบุคคลและสถานการณ
ไดอยางดีและมีความสุข 

4.1.6 กิจกรรมที่สถานศึกษาควรจัดขึ้นสําหรับนักเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:190) สรุปไววา กิจกรรม 

บางอยางจัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในหลักการประชาธิปไตยและสามารถปฏิบัติตาม
หลักการนั้นได เชน 

1. กิจกรรมสรางเสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง เปนกิจกรรม
ที่มุงสรางเสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเองเพื่อชวยใหผูเรียนสํารวจวิเคราะหประเมิน
ตนเองตามความเปนจริง จนกระทั่งรูจัก เขาใจ ยอมรับ ควบคุม และพัฒนาตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองและผูอ่ืน รูวาตนมีความสามารถ มีคุณคา สามารถสรางสิ่งดีงามใหแกตนเอง ครอบครัว 
สังคมและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
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2. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรมและจริยธรรม เปนกิจกรรม
ที่มุงพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ เชาวนปญญาในการแกปญหา เชาวนปญญาทางดานศีลธรรมและ
จริยธรรม เพื่อชวยใหผูเรียนมีความสมดุลท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ทําใหดําเนินชีวิต
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรคและมีความสุข ประสบความสําเร็จในชีวิต เปนคนดี มีปญญาและ
มีความสุข 

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เปนกิจกรรมที่มุงสรางภูมิคุมกันเพื่อให
ผูเรียนมีทักษะดานรูจักตนเอง ทักษะการแสวงหาและใชขอมูล ทักษะการคิด การตัดสินใจ และการ
แกปญหา ทักษะการวางแผนและการจัดการ ทักษะการมีวิสัยทัศน ทักษะการกลาเสี่ยงอยางมี
เปาหมายและคุณธรรม ทักษะการสื่อสารและการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะการปรับตัว 
ทักษะการทํางานเปนทีม เพื่อสรางเสริมความสามารถในการปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุขและยัง ชวยใหผูเรียนแสดงพฤติกรรม ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ สามารถ
จัดการกับความตองการ ความขัดแยงอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง ตลอดจนสรางสรรค
เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ใหดีขึ้น 

4. กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน เปนกิจกรรมที่มุงสราง
เสริมประสิทธิภาพในการเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนไดมีการพัฒนาการเรียนรูของตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีนิสัยในการเรียนที่ดี เห็นคุณคาของการแสวงหาความรูมีเทคนิค
และวิธีการเรียนที่ดี รูวาปจจัยสงเสริมการเรียนที่ดีและวางแผนการศึกษาและอนาคตของตนได 

5. กิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการทํางาน เปนกิจกรรมที่มุงสรางนิสัยรัก
การทํางาน เพื่อชวยใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเองปลูกฝงคานิยมนิสัยรักการทํางาน แสดงถึงความ
พึงพอใจ มุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6. กิจกรรมฉลาดคิดฉลาดใช เปนกิจกรรมที่มุงสรางพัฒนาการคิด การ
วิเคราะห การตัดสินใจเลือกบริโภค โดยยึดหลักประโยชน ประหยัด และปลอดภัย เพื่อชวยให
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูมาใชประโยชนตอการบริโภคในชีวิตประจําวันได 

7. กิจกรรมศิลปนนักอาน เปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงรอยแกวหรือรอยกรองตามความสนใจของผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถอานออก
เสียงไดถูกตองตามหลักการอาน 

8. กิจกรรมเพื่อนแสนดี เปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมพัฒนาใหมี
ความสามารถปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม ชวยใหผูเรียนไดปฏิบัติตน
ชวยเหลือผูอ่ืนที่เดือดรอนได 
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9. กิจกรรมสรางเสริมนิสัยการทําประโยชนเพื่อสังคม เปนกิจกรรมี่มุง
สรางเสริมนิสัยการทําประโยชนเพื่อสังคม เพื่อชวยใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง ปลูกฝง
คุณลักษณะนิสัยที่เอื้อตอการทําประโยชนเพื่อสังคม  เห็นแนวทางที่จะทําใหประโยชนใหกับสังคม 
และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

10. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษา
ดินแดน เปนกิจกรรมที่มุงจัดฝกอบรมบมนิสัยใหพลเมืองดีตามจารีตประเพณี ของชาติบานเมือง
ตามอุดมคติ อุดมการณของลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดนโดย
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ และยุวกาชาด  
สมาคมผูบําเพ็ญประโยชนและกรรมการรักษาดินแดน 

11. กิจกรรมพิทักษปา เปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมกระบวนการอนุรักษ
และพัฒนาปา โดยการเขาคายในปามีการออกระเบียบกฎเกณฑของการอยูรวมกันในคาย  การเดิน
ทางไกล พัฒนาทักษะการสังเกต การคิด ตัดสินใจแกปญหา และคิดสรางสรรคในการอนุรักษและ
พัฒนาปา 

12. กิจกรรมเรียนรูรวมกัน เปนกิจกรรมที่สรางเสริม สนับสนุนใหเยาวชน
ไดเรียนรูรวมกันและมีทักษะในการเปนผูชวยเหลือ แสดงความเมตตา กรุณา ทุกคนรวมกนัปฏญิาณ
ตนเพื่อปฏิบัติตามกฎผูบําเพ็ญประโยชน ไดเรียนรูกระบวนการในกลุมในการอยูรวมกันสามารถ
คนพบความสามารถ สนใจ และเรียนรูทักษะใหมๆ 

13. กิจกรรมตามขอเสนอของนักเรียน เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน
เสนอกิจกรรมตามความตองการและความสนใจ เชน กิจกรรมทําหนังสือรุน กิจกรรมทําหนังสือพิมพ
สถานศึกษา เปนตน 

ในการจัดกิจกรรมนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผล ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
บทบาทสําคัญในการประสานบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
การนิเทศติดตามผลการสงเสริมสนับสนุน และการประเมินผลรายงาน โดยบุคลากรที่เกี่ยวของที่
สําคัญ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่เปนหัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครู
ที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ผูปกครองชุมชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลอง
กับขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 และหมวด 5 ที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและฝายตางๆ ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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4.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
หนาที่ของโรงเรียน คือการจัดการเรียนรูและพัฒนานักเรียนใหมีความมนุษยที่

สมบูรณ ครบถวน คือ มีปญญา รอบรูในศาสตรสาระตางๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพ
พลานามัย เขมแข็ง ทั้งรางกายและจิตใจ ดังนั้นการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จําเปน
หนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่ง กิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถจัดขึ้น เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อาจ
ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้ 

4.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค โดยบูรณาการ
จัดการเรียนรูตามสาระเนื้อหาตามหลักสูตร กิจกรรมที่กําหนดเนนการฝกปฏิบัติ เพื่อหลอหลอม 
เสริมสรางลักษณะนิสัยที่ถาวร 

4.2.2 จัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมนักเรียนตามขอบขายของกิจกรรมพัฒนา     
ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ในลักษณะตางๆ เชนโครงการ โครงงาน ชมรม 
กลุมสนใจ 

4.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนปฏิบัติเปนปกติประจําวันโดยเนนการปฏิบัติใน
ลักษณะวิถีชีวิต มีระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ กติกาที่กําหนดขึ้นระหวางสถานศึกษาและนักเรียน 

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหใชเปนมาตรฐานสําหรับการ
ประเมินสถานศึกษาในระยะแรก ประกอบดวยมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ
และมาตรฐานดานปจจัย รวมทั้งสิ้น 14 มาตรฐาน 53 ตัวบงชี้มาตรฐานที่เกี่ยวของกับคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค จํานวน 4 ตัวบงชี้ดวยกัน คือ 

ตัวบงชี้ที่ 1  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องตน
ของแตละศาสนา 

ตัวบงชี้ที่ 2 มีความซื่อสัตย สุจริต 
ตัวบงชี้ที่ 3  มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ตัวบงชี้ที่ 4   มีความประหยัด ใชส่ิงของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม 

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา 
นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดจุดหมายให

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สําคัญคือ การเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และคานิยมที่พึงประสงค 

สรุปวาคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนสําหรับนักเรียน ตองสรางและพัฒนาขึ้นอยาง
นอยประกอบดวย ซ่ือสัตย สุจริต ประหยัด อดออม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
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4.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
พระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนน

การจัดการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถนําสูการสรางงาน และสรางชาติ 

การพัฒนาตนหรือสรางคน ตองตระหนักวาความเปนทรัพยากรที่มีคุณคา มีความรู 
มีปญญาความสามารถมากนอย  ขึ้นกับหลักของความแตกตางระหวางบุคคล  ซ่ึงปญญา
ความสามารถเปนตัวบงชี้ การพัฒนาปญญา ถามีการศึกษาคุณลักษณะของผูเรียนแตละคนใหเขาใจ
และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลดังกลาว จะชวยพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม  ดังนั้น
วิธีการสรางเสริมทักษะความสามารถแตละดานจะชวยพัฒนาบุคลิกภาพผูเรียนใหเปนทรัพยากร
มนุษยที่ทรงคุณคาได 

การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนดานตางๆ อาจศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะและบุคลิกภาพผูเรียนกับกิจกรรมเสริมทักษะ ซ่ึงสถานศึกษาอาจจัดใหนักเรียนดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางคุณลกัษณะและบุคลิกภาพผูเรียนกับกิจกรรมเสริมทักษะ 
 

คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพดานตางๆ กิจกรรมเสริมทักษะ 
1. ดานภาษา 

มีความสามารถในการใชภาษาดวยการ
พูดการเขียน การใชคํา การใชภาษาในรูปแบบที่
สลับซับซอน ใชภาษาในการหวานลอม พดูเรื่อง
ตลก เร่ืองปริศนา บทกวแีละจินตนาการ 

1. ดานภาษา 
ฝกเขียนบทกว ีคําประพันธ จดบันทึก

ฝกผสมผสาน เพื่อใหเกิดคําใหมๆ ฝกการออก
เสียงชัดเจน ทัง้ภาษาไทย และตางประเทศ 
 

2. ดานตรรกและคณิตศาสตร 
มีความสามารถในการใชตวัเลข การนับ

ส่ิงของและวิเคราะหรูปแบบตางๆ ทางดาน
เรขาคณิต ความไวในการเหน็ความสัมพันธ 
แบบแผนตรรกวิทยา การคิด เชิงนามธรรม การ
คิดที่เปนเหตุผลเปนผล และการคิดวิเคราะห 

2. ดานตรรกและคณิตศาสตร 
ฝกนับเลข คิดเลขในใจ ฝกใชคํา

ใหมๆ ฝกใชและคิดสูตรมาทดแทนการนบั ฝก
คิดเปนเหตุผล ฝกการแกปญหา ฝกการคิด
วิเคราะห 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 

คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพดานตางๆ กิจกรรมเสริมทักษะ 
3. ดานมิต ิ

ชอบวาดรูป พนสี สรางภาพ 3 มิติ  
สามารถมองและแสดงออกเปนรูปรางถึงส่ิงเห็น
และความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดเก็บในพื้นที่
รูปแบบตางๆ 

3. ดานมิต ิ
ฝกการจินตนาการ คิดสิ่งใหมๆ การ

วาดภาพ ตามความคิดแลวนํามาดัดแปลง
ประดิษฐเปนรูปทรงตางๆ วาดและระบายสี
ลวดลายที่ประดิษฐ 

4. ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
มีความสามารถสูงในการใชรางกายของ

ตนแสดงความคิด ความรูสึก สนุกในการเตน 
หรือแสดงออก มีความสามารถในการใชมือ
ประดิษฐ มีความคลองแคลวรวดเร็วแข็งแรง มี
ประสาทสัมผัสดี 

4. ดานรางกายและเคลื่อนไหว 
ออกกําลังกาย ฝกการบริหาร ฝกซอม

การเคลื่อนไหวที่ถูกตอง ฝกการเตนรํา 
 

5. ดานดนตรี 
แสดงออกโดยการรองเสียงเพลง

เคล่ือนไหวใหเขาจังหวะ ทํานองเพลง 
 

5. ดานดนตรี 
รองและฮัมเพลง ฝกฟงเพลงที่

แตกตางกันเคาะ ฝกออกเสียงเลียนแบบ
เสียงพูดจากสือ่ วิทยุ และโทนทัศน 

6. ดานมนษุยสัมพันธ 
ชอบพบปะเพือ่นฝูง และชอบที่จะ

ประสานงานกบัผูอ่ืนมีความไวในการสังเกต
เขาใจอารมณ ความรูสึก ความคิดและเจตนาของ
ผูอ่ืนไดเร็ว 

6. ดานมนษุยสัมพันธ 
ฝกทํากิจกรรรมเปนกลุม มีการ

แลกเปลี่ยน ความคิดและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ภาษา และแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน 

7. ดานความเขาใจตนเอง 
สามารถเก็บอารมณ ความรูศึก และ

สภาวะทางอารมณ รูจักตนเอง ฝกตนเองเขาใจ
และนับถือตนเอง มีความคิดและความปรารถนา
ของตนเอง 

7. ดานความเขาใจตนเอง 
ฝกสมาชิกฝกสํารวจและตดิตาม

อารมณของตนเอง ฝกการสงัเกตพฤติกรรม
ตางๆ ของมนุษย มีความสามารถในการตดิตอ 
 

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 51 

ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 

คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพดานตางๆ กิจกรรมเสริมทักษะ 
8. ดานธรรมชาติ 

มีความละเอียดออนตอระหวาง
ธรรมชาติ และอนุรักษธรรมชาติ 

8. ดานธรรมชาติ 
รณรงคธรรมชาติ สงเสริมการปลูก

และดแูลตนไม เล้ียงและดูแลสัตว นําส่ิงของที่
ใชแลวมาประยุกตใชใหม 

 
4.4 กิจกรรมกีฬา 

การจัดกิจกรรมการกีฬา เปนการสงเสริมใหนักเรียนนําเอาความรูและหลักการ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬาที่ไดเรียนไปแลวเรียนไปแลวมาใชในสถานการณจริง อีกทั้งเปนการ
กระตุนใหนักเรียนไดออกกําลังกาย ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีนิสัยรักในการออกกําลังกาย 

4.4.1 จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมการกีฬา 
ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (2528:888) ในการจัด

กิจกรรมกีฬาในโรงเรียนมีจุดมุงหมายดังตอไปนี้ 
1. เปนการปลูกฝงนิสัยรักการออกกําลังกาย คือเมื่อโรงเรียนจัดการแขงขัน

กีฬา กอนที่จะมีการแขงขันนักเรียนก็จะมีการฝกซอมอยูเสมอ การที่เด็กไดฝกซอมกีฬาอยูเสมอ  
นานเขาก็จะติดเปนนิสัยแลวจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

2. เพื่อพัฒนาทักษะทางดานกีฬา คือเมื่อนักเรียนฝกซอมอยูบอยๆ ก็จะมี
ทักษะในดานการกีฬามากขึ้น 

3. เพื่อใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง เปนคนคลองแคลววองไวและเปน
คนที่มีรูปรางดี 

4. เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อใหไดเหมาะสม 
5. เพื่อพัฒนาดานอารมณและสังคม เนื่องจากการเลนกีฬาประเภทที่เปน

ทีม จะชวยพัฒนาทางดานการเปนผูนํา ผูตามที่ดี การเคารพตอกฎเกณฑ การเขาใจผูอ่ืน ความคิด
และความรูสึกตางๆ ของนักเรียน อาจจะไดแสดงออกมาโดยผานการแสดงกิจกรรม โอกาสที่จะ
ผอนคลายอารมณก็จะตามมาดวย 

6. เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ การเลนกีฬาเปนทีมจะตองอาศัย
สมาชิกทุกคนในทีมรวมมือรวมใจกันเลนเพื่อจะไดชัยชนะ ถาขาดความสามัคคีในทีมแลวโอกาสที่
จะไดชัยชนะก็จะมีนอยมาก 
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4.4.2 หลักการจัดกิจกรรมการกีฬา  
เปนที่ทราบกันดีวากิจกรรมกีฬานั้นเปนกิจกรรมที่เสริมสรางและพัฒนา

เยาวชนของชาติใหเปนผูที่มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการกีฬา
จึงเปนสิ่งจําเปนที่โรงเรียนควรใหการสนับสนุนใหเกิดขึ้นเปนอยางยิ่ง ในการจัดกิจกรรมที่ดีนั้น  
เชาว มณีวงศ (ม.ป.ป.:137–138) ไดเสนอแนะหลักการไวดังนี้ 

1. โรงเรียนควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณกีฬาและอุปกรณนันทนาการไว
บริการใหกับนักเรียนอยางพอเพียงครบทุกชนิดกีฬา 

2. จัดสรางสนามในการเลนกีฬาใหกับนักเรียนตามชนิดกีฬา เพื่อให
นักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถ และฝกทักษะในชนิดกีฬาที่ตนสนใจ  

3. ระยะเวลาที่ใชในการจัดการแขงขันกีฬา ควรจัดในเวลาวางหรือ
ภายหลังจากการเลิกเรียน 

4. จัดใหมีคณะบุคคลเขารวมดําเนินงาน  ทําหนาที่กําหนดนโยบาย  
เปาหมายการจัดการแขงขัน กําหนดระเบียบ วิธีการแขงขัน 

5. จัดตั้งคณะกรรมการ ทําหนาที่เปนผูดูแล ใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรม
กีฬา ใหเปนไปตามกฎระเบียบ ที่กําหนดไวภายใตกฎ กติกา ของโรงเรียน 

6. ใหมีคณะกรรมการที่มาจากนักเรียนเขารวมการทําหนาที่ดําเนินการ
จัดการแขงขัน 

การจัดกิจกรรมการกีฬาในโรงเรียน (ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต,2528:888-
899) ผูดําเนินการควรคํานึงถึงหลักการสําคัญๆ ดังตอไปนี้   

1. การจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนควรมุงเนนใหนักเรียนไดออกกําลัง ไม
ควรมุงเนนในผลของการชนะ ดังนั้นในการใหรางวัลควรใหทั้งผูชนะและผูแพ 

2. ประเภทกีฬาที่จัดแขงขันควรเลือกใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดย
อาจจะยึดเอาระดับชั้นเปนเกณฑก็ได เชน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ควรใหการแขงขันการเลนขวางลูกบอลไกลซึ่งไมตองใชกฎเกณฑและกําลังมากนัก สําหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อาจจัดใหแขงเกมที่มีกฎเกณฑและกําลังมาก
ขึ้นก็ได ดังนี้เปนตน 

3. ประเภทของกีฬาที่จัดใหนักเรียนแขงขันควรจะเปนประเภทที่ครูได
สอนหรือไดสาธิตการเลนใหดูไปแลว และควรจะมีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 

4. การจัดการแขงขันกีฬา ควรมุงใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมให
ไดมากที่สุด อยาผูกขาดเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถใหลงแขงขันเทานั้น ควรจัดใหนักเรียนที่มี
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ความสามารถอยูในระดับใกลเคียงหรือระดับไดแขงขันกันบาง เชน กลุมเด็กที่มีความสามารถใน
ระดับปานกลางเกี่ยวกับการเลนบาสเกตบอลก็ใหแขงขันกับนักเรียนที่มีความสามารถพอๆ กัน ของ
หองอ่ืนๆ ที่อยูในระดับเดียวกันหรืออาจแบงเด็กออกตามสี และภายในแตละสีก็แบงเปนรุนๆ และ
ใหนักเรียนที่อยูในรุนเดียวกันแขงขันกัน 

5. กฎเกณฑหรือกติกาของเกมตางๆ ควรปรับใหเหมาะกับอายุ ขนาด    
วุฒิภาวะและทักษะของนักเรียนที่จะลงแขงขัน 

6. ควรมีการตรวจสอบความเรียบรอยของสถานที่เลนและอุปกรณกอนที่
จะเลนกีฬาทุกครั้ง 

7. การจัดกิจกรรมการกีฬาไมควรเนนดานความสนุกสนานดานเดียว ควร
ใหนักเรียนพัฒนาทั้ง 4  ดาน คือ ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

4.4.3 รูปแบบของกิจกรรมการกีฬาในโรงเรียน 
กิจกรรมที่นิยมจัดใหมีขึ้นในโรงเรียนนั้น จัดแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
1. กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

พักผอนหยอนใจ คลายความเครียดจากการเรียนและการทํางาน 
2. กิจกรรมกีฬาเพื่อการแขงขัน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นิยมกันมากใน

หมูนักเรียน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีการแขงขันมากกวากิจกรรมนันทนาการ นักเรียนสวนใหญจึง
ใหความสนใจในการรวมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอยางเดนชัด นอกจากจะจัดในหมูนักเรียนโรงเรียน
เดียวกันแลว ยังนิยมจัดใหมีกิจกรรมนี้ขึ้นระหวางโรงเรียนอีกดวย รายละเอียดดังนี้ 

2.1 การแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน เปนการจัดการแขงขันกีฬาระหวาง
นักเรียนภายในโรงเรียน ซ่ึงอาจจะจัดการแขงขันขึ้นระหวางหองเรียน ระหวางชั้นเรียน และเปนที่
นิยมจัดกันมากคือการแขงขันกีฬาสี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณและทักษะ
ในการเลนกีฬาสงเสริมการแสดงออกและความสามารถของนักเรียน เพราะการแขงขันกีฬานั้น
นักเรียนจะใชความรูความสามารถและทักษะที่ไดรับการฝกฝนมาอยางเต็มที่ และเพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และนับวาเปนสิ่งที่สําคัญก็คือการสรางความรักความสามัคคีให
เกิดขึ้นในหมูคณะและสรางความเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬาใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน 

2.2 การแขงขันระหวางโรงเรียน เปนการแขงขันกีฬาทุกชนิดระหวาง
โรงเรียนดวยกัน โดยมีหนวยงานตางๆ จัดขึ้น มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวาง
สถาบัน สรางความเขาใจอันดีในคุณคาของประโยชนการกีฬา 
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 กิจกรรมการกีฬาที่สามารถจัดใหกับเด็กระดับประถมศึกษานั้น (ประภาพรรณ 
เอี่ยมสุภาษิต,2528:889) มีอยู 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมประเภทเคลื่อนไหวรางกาย กิจกรรมประเภทนี้เหมาะสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งกิจกรรมประเภทนี้อาจแบงยอยออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.1 การแขงขันประเภทบุคคล ไดแก การวิ่งระยะสั้น การโยนลูกบอล
ไกล เปนตน 

1.2 การแขงขันประเภททีม ไดแก การวิ่งเปยว การสงลูกบอลเปนแถว 
เปนตน 

2. กิจกรรมปะเภทเกม เชน การเลนเกาอ้ีดนตรี เกมหยิบลูกโปง เปนตน 
3. กิจกรรมประเภทในรม เชน หมากฮอส หมากรุก งูตกบันได 
4. กิจกรรมประเภทการบริหาร เชน การตอตัว การละเลนพื้นเมือง การ

มวนตัว เปนตน  
 
5.  โรงเรียนพักนอน 

 
โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน หมายถึง โรงเรียนที่จัดบานพักใหนักเรียนที่อยูบานไกล

มาพักนอนประจําที่โรงเรียน โรงเรียนพักนอนหรือบางแหงเรียกวาโรงเรียนประจํา แตเดิมมักเปน
โรงเรียนเกี่ยวกับอาชีพ  เชนโรงเรียนนายรอยตํารวจหรือโรงเรียนพยาบาล เปนตน สําหรับโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานมีไมมากนักที่เปนโรงเรียนพักนอน 

ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ หลายหนวยงานเขามามีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอันเนื่องมาจากความยากจน หรือประสบปญหาตางๆ จนไม
สามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได โดยจัดการศึกษาแบบใหเปลา ตั้งแตระดับชวงชั้นที่ 1 จนถึง
ชวงชั้นที่ 4 ทั้งประเภทอยูประจํากินนอนและประเภทไปเชาและเย็นกลับ โดยผูปกครองไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ   

 
5.1 ความจําเปนท่ีตองมีโรงเรียนพักนอน 

ความจําเปนที่ตองมีโรงเรียนประจําพักนอน เนื่องจากสภาพปญหาหลายประการ 
สภาพปญหาในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดําเนินการของรัฐในดานการจัดการศึกษา แบงได
ดังนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2535:28) 
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1. หมูบานชาวเขาเปนหมูบานขนาดเล็กที่ตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วไป บนภูเขา 
การติดตอคมนาคมระหวางหมูบานใชการเดินเปนสวนใหญ การจัดการศึกษาในระบบไมสามารถ
ครอบคลุมไดทั่วถึง 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม สภาพความยากจนของชาวเขาซึ่งประกอบ
อาชีพทางการเกษตรกรรม ทําใหตองใชเวลาในการประกอบอาชีพตลอดปทั้งเด็กและผูใหญ จึงไมมี
เวลาสําหรับการศึกษา 

3. ปญหาดานความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากความเชื่อ
ความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรม เปนเงื่อนไขที่สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความ
เสมอภาคทางการศึกษาพรอมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย 
 

5.2 จุดมุงหมายของโรงเรียนพักนอน 
การจัดการเรียนการสอนดําเนินการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 แตเนนเปนพิเศษในเรื่องที่จําเปนสําหรับนักเรียนพักนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งตองคํานึงวาเด็ก
เหลานี้ไมมีโอกาสเรียนเพิ่มเติมอีกจึงถือวาการศึกษาภาคบังคับเพียง 9 ป นั้นเปนการศึกษาที่สําคัญ
ที่สุด ส่ิงใดจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตนั้นควรใหโอกาสเด็กนักเรียนไดศึกษา ไดมีประสบการณใน
ระหวางที่อยูในโรงเรียนที่สําคัญที่สุดตองสอนใหมีความรูความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ  สามารถ
แกปญหาตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีพบนภูเขา รูจักพัฒนาตนเองและชุมชน มีสุขภาพที่
สมบูรณแข็งแรง มีความเปนไทย มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
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จุดมุงหมายดานการเรียน แสดงไดดังภาพที่ 2.4 
 
 

  

   
    

กระบวน
การเรียน 

  
นักเรียน 

 

 
ผลการเรียน 

1. มีความรูและทักษะในการ
ทําการเกษตร 

2. มีทักษะในการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อแกปญหา 

3. สํานึกในความเปนไทย 
4. เห็นแกสวนรวม 
5. มุงมั่นพัฒนาตนเองและ

ชุมชน  
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงจุดมุงหมายดานการเรียน 

   
5.3 กระบวนการฝกอบรม  

การศึกษาหาความรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนที่ตองใชมาโดยมีวัตถุประสงค
ควบคูกันไป 2 ประการ ประการแรก เพื่อใหนักเรียนสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ประการที่สอง เพื่อใหนักเรียนรูจักชวยเหลือตนเอง รูจักหาความรูดวย
ตนเองดวยกระบวนการกลุม  
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กระบวนการเรียน 
(Process) 

นักเรียน 
 (Input) 

ผลการเรียน 
(Output) 

1. ศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

2. ทํางานเปนกลุม 

3. เรียนดวยวิธีการแกปญหา 

4. ใชแหลงเรยีนรูในทองถ่ินใหเปน 
      ประโยชนตอการเรียน 

5. ใชกระบวนการเรียนเพื่อสรางคุณสมบัติ 
     ที่ตองการคือ เกง ดี มีสข 

 
กระบวนการฝกอบรม 

    

ภาพที่ 2.5 แสดงกระบวนการฝกอบรม 
 

5.4 การอยูรวมกันในบานพัก  
โรงเรียนจัดจัดใหนักเรียนพักอยูบานเปนหลังๆ แตละหลังจะมีนักเรียนประมาณ 

10 – 20 คน โดยคละเผาและคละหยอมบานกัน แยกเพศชาย หญิง มีครูพี่เล้ียงอยูดวย 1 คน นักเรียน
จะไดรับการฝกใหปกครองกันเอง ชวยเหล่ือซ่ึงกันและกันอยูรวมกันในรูปแบบของสหกรณ แบง
งานกันทํา ชีวิตในบานเปนสวนหนึ่งของการเรียน นักเรียนจะไดเรียนรูงานบานทุกอยางตั้งแตทํา
ความสะอาดบาน ทําอาหารรับประทาน ซักเสื้อผาของตนเอง ผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนา ทําสวนครัว 
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เล้ียงสัตว การอยูรวมกันนั้นนอกจากจะชวยกันหาเลี้ยงชีพในระหวางเรียนแลวยังเปนการฝกให
นักเรียนเปนคนอดทน ขยัน เสียสละ สามัคคีและฝกความเปนประชาธิปไตยไปดวย 

 
กระบวนการพัฒนานักเรียนในบานพัก แสดงไดดังภาพที่ 2.5 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

1. การปกครองกันเอง 

2. การดําเนินชีวิตในรูปสหกรณ 

3. การดํารงชีพในสังคมสหกรณ 

4. การนําหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติ

5. การดํารงชีพ 

5.2 ชวยเหลือตนเอง 

5.1 หาเลี้ยงตนเอง 

กระบวนการ (Process) 
 การดํารงชีพในบานพัก 

การเรียนการสอน

นักเรียน 
 (Input) 

ผล 
(Output) 

ภาพที่ 2.6   แสดงกระบวนการพัฒนานักเรียนในบานพัก 
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นักเรียนชาวเขาที่มาเขาเรียนที่โรงเรียนประจําพักนอน ตองมาอยูรวมกันในบานพัก หา
เล้ียงชีพในระหวางเรียน เจตนาเพื่อใหเด็กชาวเขาที่ไรโอกาสเขารับการศึกษาขณะเดียวกันก็ตองการ
ฝกฝนใหเปนชาวเขาที่มีคุณภาพ ในระหวางที่เรียนตองทํางานหาเลี้ยงตนเอง ดูแลและควบคุมกันเองซ่ึง
หวังจะฝกคุณธรรมใหเปนคนที่มีคุณภาพ  

ในบานพักเดียวกันนั้น นักเรียนจะอยูรวมกันดวยความสามัคคี ดวยความรวมมือชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ตองชวยกันดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในบานเดียวกันดวย ถาผูใดประพฤติมิชอบทุก
คนจะตองรับผิดชอบชวยกันแกไข ครูจะดูแลเอาใจใสนักเรียนตลอดเวลา การฝกนักเรียนปกครอง
ตนเองจะมีปญหามากในระยะแรก ครูตองใจใสดูแลเปนพิเศษ ยิ่งการสรางขอตกลงในการทํางาน
ครูจะตองคอยเสนอแนะเพิ่มเติม ตลอดวันครูจะคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียน บันทึกขอบกพรอง
เพื่อเอาไปแกไขตอไป ในตอนประเมินผลทุกวันครูจะเปนสมาชิกคนหนึ่งทําหนาที่เพียงคอยสังเกต
และรวมประเมินผลซึ่งชวยใหนักเรียนปกครองตนเองได 

นักเรียนในบานจะตองชวยกันหาเลี้ยงชีพ อยางนอยที่สุดตองหาใหพอกันเองระหวาง
เรียน การใหนักเรียนหาเลี้ยงชีพระหวางเรียนนั้นไมใชเร่ืองยากเพราะถือเปนวิถีชีวิตของชาวเขาอยู
แลว โรงเรียนเพียงแตสอนใหรูจักทํางานรวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปสหกรณ นั่นคือชวยกันทํา 
เชน การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับนักเรียนพักนอนโดยแยกเปน 2 หมวดคือ 

1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให 2,650 บาท ตอนักเรียน1 คน ตอปงบประมาณ 
2. เงินอุดหนุนอ่ืนเพื่อพัฒนานักเรียน จัดสรรให 2,650 บาท ตอนักเรียน1 คน ตอ

ปงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 (2549:2)  
เงินอุดหนุนทั้ง 2 หมวดนี้โรงเรียนจะไดรับในแตละงวดประมาณ 90 เปอรเซ็นตของ

จํานวนนักเรียนเนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ และผูบริหารโรงเรียนสามารถประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคกรอ่ืนอีกตามความเหมาะสม 

การดํารงชีวิตของชาวเขาโดยปกตินั้น ปฏิบัติกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึง
โดยปฏิบัติตอๆ กันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ เปลี่ยนแปลงแกไขไปตามสภาพแวดลอม นักเรียนแตละ
คนนับถือศาสนาแตกตางกัน บางโรงเรียนนักเรียนนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญและมีบางสวนนับ
ถือศาสนาอื่นบางโรงเรียนนับถือศาสนาคริสต แตส่ิงที่นักเรียนปฏิบัติคือดําเนินชีวิตตามหลักคํา
สอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยเริ่มตั้งแตหลักธรรมที่ปฏิบัติงายๆ เชน ไมพูดปด ไมลักทรัพย 
จนกระทั่งถึงการมีเมตตากรุณา โอบออมอารี กตัญูกตเวที 
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6.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาใหแกบุคคลที่รัฐจําเปนตองใหการ
สงเคราะหเปนพิเศษ ตัวอยางเชน เด็กไรที่พึ่งขาดบิดา มารดา เด็กชาวเขา ชาวเกาะ เด็กตามชายแดน 
เด็กเรรอน เด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล บุตรกรรมกรกอสราง เด็กที่อยูในสถานสงเคราะหวัย
เรียน เด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ และเด็กที่ขาดโอกาสเขารับการศึกษาในโรงเรียนปกติ และเหตุผล
อ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดปญหาที่เกิดจากความไมรูหนังสือและปญหา
ดานเศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม ศีลธรรม และคานิยมเปนตนเมื่อเด็กไดรับการศึกษาจะทําใหเกิดการ
อานออกเขียนได มีจิสํานึกในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมรักษาพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึก
ในความเปนไทยและเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ
เมื่อมีความรูแลวก็สามารถนําความรูไปพัฒนาทองถ่ินของตนใหเจริญกาวหนา  
 
7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

เจริญ ธีรานภาคย (2545) ไดศึกษาการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
ลําปาง กลุมประชากรที่ใช คือผูบริหารและครู จํานวน 107 คน เครื่องมือที่ใชแบบสอบถามที่ถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ในการบริการสุขภาพอนามัย การชวยเหลือนักเรียนที่ไดรับ
บาดเจ็บดวย การปฐมพยาบาล เปนงานที่ผูบริหารและครูสวนใหญเห็นวาปฏิบัติ จัดหาเครื่องลาง
จานที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการใหนักเรียนก็ไดปฏิบัติ ที่ไมไดปฏิบัติไดแก วางแผนปฏิบัติงาน
บริการแนะแนว เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล เชิญวิทยากรมาแนะแนวทางการศึกษา
ตอในระดับมัธยมแกนักเรียนและประเมินผลการปฏิบัติงานบริการ สวนที่ตองปรับปรุงแกไข ไดแก 
จัดใหมีหองแนะแนวเปนเอกเทศ และจัดหาครูแนะแนวทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักเรียน สรุปได
วางานกิจการนักเรียนเปนงานที่มีคุณคาตอนักเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ และเปน
งานที่สรางเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดอยางสมบูรณ  ดังนั้นการดําเนินงานกิจการ
นักเรียนจึงเปนงานที่สําคัญงานหนึ่งที่โรงเรียนจะตองใหมีการสนับสนุนสงเสริมใหประสบผลสําเร็จ 
ซ่ึงศึกษาจะไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนางานกิจการนักเรียนตอไปและการ
เสริมวินัยและการควบคุมความประพฤตินักเรียนนั้น เปนหนาที่ของครูทุกคนในโรงเรียนที่ตอง
ชวยกันสอดคลอง ดูแล ควบคุมความประพฤติและเอาใจใสตั้งแตครูประจําชั้น ครูประจําวิชา ครู
พิเศษ จนกระทั่งผูบริหารโรงเรียน โดยบุคลากรดังกลาวอาจใชระเบียบกฎเกณฑตางๆ เปนเครือ่งมอื
ทําใหนักเรียนเชื่อฟงและปฏิบัติตามกรอบที่กําหนดขึ้นหรือวิธีการเสริมแรงได 
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ชัยยา ชางนอย (2541) ไดศึกษาการบริหารงานบริการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา สภาพบริหารงานในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของฝายนั้น ไดมีการจัดการขอบขายของงานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ และงานสหกรณ
รานคาในโรงเรียน มากกวารอยละ 80 การจัดสรรงบประมาณในฝายบริการเปนไปตามแผนหรือ
โครงการของแตละฝาย และมีการจัดบุคลากรเขาทํางานไดตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร 
ในสวนของการจัดสรรวัสดุอุปกรณนั้น ยังจัดใหมีไมเพียงพอตอการใชงานนอกจากนี้ ฝายบริการ
ของโรงเรียนสวนใหญจัดใหมีแผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงานของฝายโดยระบุหนาที่ของบุคลากร
และการกําหนดสายงานการบริการแตละคนไว สวนสภาพการจัดขอบขายงานบริการนั้น โรงเรียน
ไดจัดใหมีบริการแนะแนวโดยจัดใหมีหองแนะแนวไวอยางเปนสัดสวน มีครู อาจารย หรือเจาหนาที่
ใหบริการดานสุขภาพอนามัย  โรงเรียนสวนใหญจัดใหมีหองพยาบาล หรือสถานที่เปนสัดสวนและ
จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหความรูดานสุขภาพอนามัย และนอกจากโรงเรียนยังใหไดจัดใหมีบริการ
สุขภาพ การพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนตลอดจนไดจัดประกันสุขภาพและติดตามแกนักเรียน สวน
งานดานโภชนาการนั้นไดจัดใหพอคาทําอาหารหรือนําอาหารมาจําหนายที่โรงเรียนและไดจัดบริการ
น้ําดื่มที่สะอาดแกครูและนักเรียนดวย 

ประพิศ  ถีรแกว (2541) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนฝายสงเสริมอนามยัใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย พบวาในดานการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี  
สวนใหญจะรวมกับเพื่อนและครูปรับปรุงสภาพแวดลอมและการจํากัดขยะในโรงเรียน ดานการ
สุขภาพนักเรียนและสังเกตความผิดปกติของรางกายที่เกิดโรคที่พบบอยในเด็ก จะเปนกิจกรรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน สวนการตรวจสุขภาพการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง บันทึกการเจริญเติบโต และ
การวัดติดตอที่พบอยูเสมอ การแจกเอกสารสุขศึกษา และการจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 

นุชนาถ จิตตรัตนเสนีย (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการจัดบริการแนะแนวของ
ครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม พบวาดานบริการรวบรวมขอมูลนักเรียนเปน
รายบุคคล มีปญหาในเรื่องการใหความรวมมือ เนื่องจากครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีภาระหนาที่
มาก เนื่องจากขาดสื่อหรือวัสดุอุปกรณในการจัดบริการ เชน บทความ นิตยาสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ โสตทัศนูปกรณ  วิทยุ โทรทัศน  วีดีโอ และคอมพิวเตอร ดานบริการใหคําปรึกษากับ
ครูแนะแนวมีภาระหนาที่ในการสอนมากจึงไมมีเวลาใหคําปรึกษาไดเต็มที่ ดานบริการจัดวางตัว
บุคคล การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในชุมชนเพื่อหางานใหนักเรียนเปนกรณีพิเศษ 
ดานบริการติดตามและประเมินผลมีปญหาในเรื่องการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับรับบริการแนะแนว 
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การจัดทําแบบสอบถามเพื่อขอขอมูลจากนักเรียนที่จบการศึกษาไปแลวและการประชาสัมพันธงาน
แนะแนว 

สุเทพ  อินตาวงศ (2541) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามสภาพที่เปน
จริงและความคาดหวังของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามสภาพที่เปนจริงและความคาดหวังของครูในภารกิจหลัก
ของโรงเรียนทั้ง 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน 
งานอาคารสถานที่ ไดปฏิบัติมากตามสภาพที่เปนจริง คือ จัดใหมีการโครงการอาหารกลางวัน และ
โครงการอาหารเสริม (นม) สวนการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สําหรับ
ความคาดหวังของครูตอการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมก็มีเชนกัน 
คือจัดใหมีโครงการอาหารเสริม ใหนักเรียนและสนับสนุนใหนักเรียนปกครองกันตามวิถี
ประชาธิปไตยนั้น เปนความคาดหวังต่ําสุดของครู สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานกจิการ
นักเรียนที่พบคือ ขาดการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานจากผูบริหารไมมีแผนงานบริหารที่ชัดเจน
ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ กิจกรรมตางๆ ที่จัดใหมีนักเรียนมีมากเกินไป ความ
แตกแยกกันในครอบครัว และปญหาสุดทายที่พบคือขาดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ไพบูลย พุทธวงศ (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนกับดารา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนสวนมากจะจัดใหครูทุก
คนผลัดเปลี่ยน บางโรงเรียนจัดใหครูและภารโรงชวยกัน และบางโรงเรียนไดรับการสนับสนุน 
ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องครัวเคร่ืองใชนั้น แตสถานที่เก็บและทําความสะอาดไมถูกสุขลักษณะ ดาน
การจัดบริการอาหารกลางวัน พบวาสวนใหญจัดอาหารจานเดียว โดยมีครูนักเรียน และภารโรงหรือ
ช้ันเปนผูลางภาชนะการจัดซื้อและเตรียมวัตถุดิบ สวนมากจะเปนหนาที่ของครูที่เปนเจาหนาของครู
ที่เจาหนาที่โครงการอาหารกลางวัน สวนปญหาการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันนั้น พบวา
ปญหาดานบุคลากรเปนปญหาสวนใหญ เพราะครูสวนใหญมีช่ัวโมงสอนมากจนไมมีเวลามาชวยงาน
ดานการจัดอาหารกลางวัน กับปญหาใหญเพราะครูสวนใหญมีช่ัวโมงสอนมากจนไมมีเวลามา
ชวยงานดานการจัดอาหารกลางวัน กับปญหาดานคมนาคมไมสะดวก สําหรับปญหารองลงมา 
ไดแก ปญหาดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่และอุปกรณตางๆ และที่เปนปญหานอยที่สุด 
ไดแก ปญหาดานนักเรียน ครูเจาหนาที่โครงการและปญหาการติดตอขอความรวมมือกับบุคลากร
ภายนอก 

สุรชัย วงศคํา (2543) ไดประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม พบวาดานสภาพแวดลอมมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ คือ การแจงวัตถุประสงค
เพื่อชวยนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน การแสดงขอมูลนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันและ
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ขาดสารอาหาร การแจงวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน 
สวนรายการที่ตองปรับปรุง คือให ใหคณะครูและนักเรียนไดมีอาหารกลางวันรับประทาน ดาน
ปจจัยมีการปฏิบัติอยางส่ําเสมอ คือการที่ใชภาชนะลางจานเปนสัดสวน และถูกตองตามหลักสูตร
สุขาภิบาล จัดบริการอาหารกลางวันอยางตอเนื่องและเหมาะสม สวนรายการที่ตองปรับปรุง คือ 
การจัดสถานที่ในการรับประทานอาหารเพียงพอ สะดวก สะอาด ดานกระบวนการ มีการปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ คือการกําหนดระยะเวลารับประทานอาหารเหมาะสม การจัดอาหารสะอาด  ปลอดภัย
และถูกหลักโภชนาการ จัดครูใหบริการอาหาร มีอาหารเสริม เชน ขนม ผลไม นอย ดานผลผลิต 
พบวาการจัดอาหารกลางวันเปน การชวยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัย ชวยใหนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณมีการพัฒนาการเรียนรูไดดี นอกจากนี้ยังเปนการชวยใหครูไดสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนและชวยครูและนักเรียนประหยัดสวนที่ตองปรับปรุงคือการนําเงินจากผลกําไรไปชวยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพอสรุปไดวา การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนใหไดผลดี
มีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองตระหนักและคํานึงถึงกิจกรรมบริหารงานสงเสริม
ประสิทธิภาพนักเรียน อันไดแก การจัดบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียน การจัดบริการอาหารกลางวัน 
การจัดบริการแนะแนว ไดรับการแนะแนวทางที่ดียอมสงผลใหการเรียนการสอนในหลักสูตรดีขึ้น
ดวย ในขณะเดียวกันหากโรงเรียนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน 
อีกทั้งสงเสริมใหนักเรียนรูจักการอยูรวมกันตามวิถีแหงประชาธิปไตย โดยมีการสอดสองดูแล 
ควบคุมความประพฤตินักเรียนตลอกจนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง และหมูคณะแลวจะทํา
ใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

  
 การบริหารงานกิจการนักเรยีน 

1. การบริการสุขภาพ 
           นักเรียนพักนอน 2.    การบริการอาหารกลางวัน 
           ในอําเภอแมลานอย                          ความพึงพอใจ        3.  การบริการแนะแนว  
            เขตพื้นที่การศึกษา                                       4.    การบริการทุนการศึกษา  
              แมฮองสอน เขต 2 5.    กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
 6.   กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
 7.   กิจกรรมกฬีา 

  
   

 
ภาพที่ 2.7 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 
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