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ช่ือเร่ือง การศกึษาคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ: กรณีศกึษาโรงเรียนวฒันา
วิทยาลยั 

ผู้วิจยั หทยัดาว รุ่งเรือง 
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การศึกษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาติของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยัในระดบัประถมศึกษา  ปีการศกึษา 2560 กลุ่มตวัอย่างของ
การวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วยบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ ของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ได้แก่ กลุ่มตวัอย่าง คือผู้บริหาร 5 คน ครูสงัคม ทองมีและ
คณะวิทยากรทางด้านศิลปะ 10 คน ครูผู้ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน นักเรียนระดบัประถม
ศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง ( Semi- structured ) แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ และแบบศึกษาเอกสาร  เม่ือได้ข้อมูลจะน าไปแยกประเภท  จัดหมวดหมู่  น ามา
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  และ
วิเคราะห์เนือ้หา สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

การด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  มุ่งให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ตามหลักสูตร แกนกลางขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 กิจกรรมส่วนใหญ่เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านศลิปะหรือนกัเรียนท่ีสนใจด้านศิลปะ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคกระบวนทางด้านศิลปะ จากครูสังคม ทองมี และทีมวิทยากร
ผู้ เช่ียวชาญ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบตัิ
การบูรณาการสู่พหุปัญญา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ตรงกับแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   

แนวทางในการจดัการความรู้ของคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ สอดคล้องกบัทฤษฎีพหุ
ศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ( DBAE ) (Discipline-based Art Education ) การเรียนการสอนแบบ
ยึดถือเด็กเป็นศูนย์กลาง  (child-centered Movement) เน้นการแสดงออกเฉพาะตัว  (self-
expression) กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ตามทฤษฎีพหศุิลปศกึษา
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เชิงแบบแผน ได้รับการพฒันาทัง้ในลกัษณะบูรณาการและการแยกอิสระระหว่าง ทศันศิลป์ การ
แสดง ดนตรี ทัง้เพ่ือการสร้างเอกภาพและสร้างความโดดเด่นเฉพาะด้าน โดยพฒันาให้เหมาะกับ
วฒุิภาวะ เหมาะสมกบัการสร้างประสบการณ์และความรู้ความคิดร่วม และเหมาะสมกบัวฒุิภาวะ
ท่ีจะพัฒนาไปสู่วิชาชีพ กิจกรรม กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ต้องเร่ิมต้น
และสอดคล้องกับผู้ เรียน  มี เป้าหมายในการสร้างคน  สร้างชุมชน  และสร้างสิ่งแวดล้อม
น าหน้า  โดยการจัดการความรู้ของค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาตินัน้  ครูสังคม ทองมี ได้มองเห็น
คุณค่าและซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ  จึงได้น าแนวคิด  การจัดการความรู้  (Knowledge 
Management: KM) คือกระบวนการรวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่อย่างไม่เป็นระบบ ทัง้ในธรรมชาติ และ
ในตวัคน รวมถึงส่ือสารสนเทศต่างๆมาพฒันาให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ท าให้บุคคลสามารถเข้าถึง
ความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ พฒันาตนและสังคมโดยรวมน าไปปฏิบตัิงานต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาใช้ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะ
ให้กบันกัเรียน และการสง่เสริมพฒันาเยาวชนด้านศลิปะ 

ผลการวิจยัยงัพบอีกว่า นกัเรียนมีความสขุและช่ืนชอบวิชาศิลปะ นกัเรียนมีโอกาสได้
พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะของตน  มีทักษะทางศิลปะท่ีดีขึน้ ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของศิลปะ นักเรียนและผู้ปกครองมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาศิลปะมากขึน้  ให้ความ
สนใจ และสนับสนุนบุตรหลานมากขึน้ จากท่ีผ่านมา นักเรียนมีผลงานประจักษ์มากมายทัง้ใน
ประเทศและในระดับนานาชาติ จนเกิดการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติของคนในวงกว้างให้เห็น
คุณค่าของศิลปศึกษาต่อการพัฒนามนุษย์ สามารถเป็นต้นแบบในการจัดระบบและโครงสร้าง
พืน้ฐานส าหรับการพฒันาอจัริยภาพทางศิลปะของเดก็และเยาวชนของประเทศ เป็นแรงบนัดาลใจ
แก่เดก็และเยาวชนในการพฒันาศกัยภาพของตนเองเพ่ือสร้างสรรค์สงัคมตอ่ไปในระดบัสากล 
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CASE STUDY OF WATTANA WITTAYA ACADEMY 
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Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2018 
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The purpose of this study was to identify the types of knowledge 

management in an international Art  Camp for children, with elementary students from 
Wattana Wittaya Academy in the 2017 academic year. This study focused on  one group 
which  consisted of five people and one hundred and fifty, Teacher Sangkom Thongmee 
an art lecturer team for ten people, eight teacher, elementary students who participated 
in the study. The evaluation was based on the semi- structured interviews, a 
questionnaire and an investigation of the organization of the Art Camp and research. All 
evidence will be analyzed by collecting all information in a chart and calculating the 
percentage. The results were as follows; 

The International Art Camp for children is provided students with the 
tools  to learn from what they have experienced, according to The Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551. Most of the activities were designed to improve and encourage 
students who were talented or interested in the arts. The program was coordinated by 
Teacher Sangkom Thongmee and the professional lecturer team. This program is 
focusing on encouraging creativity and offered a fully integrated approach and child-
centered learning. The processes this used in International Art Camp for Children is 
accordance with Discipline-Based Art Education (DBAE), the child-centered movement 
and self-expression. Discipline-based Art Education (DBAE) also developed an 
integrated model and divided in each part of the training in visual arts, performing arts 
and music. Furthermore, it created based on specialization unique arts and create and 
something specialize by improving and matching it  with their maturity, level knowledge 
and experience in a way  that will benefit then profession. All the process needs to start 
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in accordance with the learner. The objective is to develop creative people and creating 
a community and environment. Regarding the knowledge management of the 
International Art Camp for children, Teacher Sangkom Thongmee  truly realized the 
value of the arts before using knowledge management ideas from nature, leaners and 
Information Technology to develop the complete process. People who have attained this 
knowledge and will be able to process more effectively. If can also be used to teach 
students and encourage them to lean about the arts. 

The results also showed that students were happy with enjoyed the Arts. 
They had   opportunities to improve their art abilities both to improve and realize the 
value of the arts   student and their parents also had a better attitude towards the arts. 
They were interested and willing to support their children. Based on previous 
performance of the artwork of students artwork, such as winning many competitions, 
both local and international. This resulted in acceptance of Arts can influence people. It 
can be a role model for improving the art of children both ally and internationally 

 
Keyword : International children's art camp, Knowledge Management, case study 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

การวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากผู้ มีพระคณุ
หลายท่านผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้การชีแ้นะและให้ค าแนะน ามาโดยตลอด ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ
เป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ ตลอดจนคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาศลิปะและครูสงัคม ทองมี ท่ีได้กรุณาให้ความอนเุคราะห์และมีความเมตตา สละ
เวลาในการให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การวิจยัครัง้นี  ้จนด าเนินการวิจยัจนส าเร็จลลุ่วงไปได้
ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ  ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ประธานกรรมการสอบปากเปล่า 
และผศ. ดร.โสมฉาย บุญญานนัต์ กรรมการสอบปากเปล่าท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ยิ่งในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบับนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึน้  ขอกราบ
ขอบพระคุณ ว่าท่ี ร.ต.สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน  ดร.กนกวรรณ ศุภศิริโรจน์ และครูสังคม ทองมี  ท่ีให้
ความกรุณาเป็นผู้ เชียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยัในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ี
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ประสานงานหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิตสาขาวิชาศลิปศกึษาทกุ
ทา่นท่ีให้ความชว่ยเหลือเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคณุบิดามารดา ท่ีให้การสนบัสนนุให้ค าปรึกษาและเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอ
มา 

  
  

หทยัดาว  รุ่งเรือง 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจบุนัหน่วยงานทางการศกึษาเกือบทกุระดบัได้ให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันา
ศกัยภาพของตนเองอย่างสูงสดุ  ดงัจะเห็นได้จากการท่ีสถานศกึษาหลายแห่งได้จดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ดนตรี 
กีฬา และศิลปะเป็นต้น ด้วยเหตนีุก้ารปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง นกัวิชาการ  ผู้บริหารบ้านเมือง  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ชุมชน หน่วยงาน
เอกชน ต่างให้ความร่วมมือร่วมใจกันสร้างคน  สร้างเยาวชนรุ่นใหม่  ให้มีประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพท่ีจะด ารงชีวิต  สร้างตน  สร้างครอบครัว พัฒนาคณุภาพชีวิต  มีความเป็นไทย  อยู่ใน
สงัคมโลก และน าพาประเทศไทยให้มัน่คง ยัง่ยืนภายใต้ภาวะสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  อนัเน่ืองมาจากความเจริญด้านตา่งๆ ทางเทคโนโลยี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มีสาระส าคญัต่อ
การจัดการศึกษาซึ่งมีความหมายเก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานของโรงเรียน   คือ   การ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง โดย  (1) ปฏิรูประบบ
บริหารจดัการทางการศกึษา โดยปรับระบบบริหารจดัการการศกึษาใหมเ่พ่ือสร้างความรับผิดชอบ 
ต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจดั การศกึษาโดยการจดัสรรงบประมาณตรงสูผู่้ เรียน สง่เสริมการมีสว่นร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทัง้ระบบ ตัง้แต่กระบวนการผลิต สรรหา 
และการคดัเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทัง้ระบบการ ประเมินและรับรองคณุภาพท่ีเน้นผลลพัธ์จาก
ตวัผู้ เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคนทัง้
ระบบการศึกษาตัง้แต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาส่ือเพ่ือการ เรียนรู้ปรับ
หลกัสตูรและผลิตก าลงัคนให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจยั
และ การใช้เทคโนโลยีและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แหง่ชาต ิเเละส านกันายกรัฐมนตรี, 2560)  

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.2552-2559 ก าหนดแนวทางการ
จดัการศกึษาโดยยึดหลกัวา่การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์
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ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และต้องมีการพฒันาการศึกษาอย่างมีคณุภาพและ
มาตรฐานและทนัการเปล่ียนแปลง ของสงัคมโลกและเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและทนัเหตกุารณ์ตาม
มาตราพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิได้กลา่ววา่ 

การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ

ผู้ เรียน โดย ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
(2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรู้มา ใช้เพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา 
(3) จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้  คิด

เป็น ท าเป็น รักการอา่น และเกิดการใฝ่รู้ อยา่งตอ่เน่ือง  
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน

สมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา  
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน

และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยั
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียน
การสอนและแหลง่วิทยาการประเภทตา่ง ๆ 

(6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา 
ม า รด า  ผู้ ป ก ค รอ ง  แ ล ะบุ ค ค ล ใน ชุ ม ช น ทุ ก ฝ่ าย  เ พ่ื อ ร่ วม กั น พั ฒ น าผู้ เ รี ย น ต าม
ศกัยภาพ  (พระราชบญัญตักิารศกึษา, 2553) 

ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้นการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาตขิองโรงเรียนวฒันา
วิทยาลยัในแต่ละปีท่ีผ่านมา ยงัคงมีข้อแก้ไขในด้านการพฒันาความสามารถพิเศษของนักเรียน
เพ่ือให้มีการสนับสนุนทางด้านศิลปะและการแสดงออกทางศิลปะได้อย่างเต็มท่ี จึงต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติซึ่งเป็นกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนของสถานศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบตัิ
จริงตามความสามารถโดยการจัดการความรู้ทางด้านศิลปะท่ี ปฏิบตัิตามแผน  การท างานเป็น
กลุ่ม  และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ืองตามลกัษณะความพร้อม   ความต้องการ
ของผู้ เรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
ก าหนดให้วิชาศิลปะเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
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เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคณุภาพชีวิตท่ีดี
และมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออก  ส่ือ
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ สามารถน าศิลปะมาเสริมสร้างแนวทางด าเนินชีวิตท่ีดีขึน้ 
ยกระดบัจิตใจให้งดงาม อ่อนโยน มีสุนทรียภาพ เห็นคณุค่า รักและหวงแหนศิลปวฒันธรรมไทย 
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ใ น ต น เอ ง  ส่ ง เส ริ ม ผ ล ง า น สู่ ร ะ ดั บ ส า ก ล  
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) และความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิตามนโยบายของสถานศกึษา  และ
มีการก ากบัดแูลอยา่งจริงจงั 

จากความส าคัญของกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติดังกล่าว   เป็นสิ่งเติมเต็ม
หลกัสูตรเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถพิเศษของตนเองตามศกัยภาพ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
และปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกด้วยตนเองตาม
ความถนัด   ความสนใจอย่างแท้จริงและกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบัติ
ก่อให้เกิดพัฒนาการท่ีส าคญัแก่ผู้ เรียน  คือ  การพัฒนาความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและ
องค์รวมของความเป็นมนษุย์ให้ครบทกุสว่น  ทัง้ร่างกาย สติปัญญา   อารมณ์  และสงัคม  (สขุพชั
รา ซิม้เจริญ, 2545)  รวมทัง้การจดัการความรู้   กิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติจงึเป็นแนวทาง
หนึ่งท่ีสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ มีความสามารถพิเศษด้านทศันศลิป์ เป็น
การพฒันาศกัยภาพทางด้านศลิปะของเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง และพฒันาตนเองจนเป็นเยาวชนท่ีมี
คณุภาพของประเทศชาติในอนาคต ซึ่งสถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย  มีรูปแบบ
และวิธีการท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติเพ่ือพฒันาผู้ เรียน   ซึ่งมีส่วนส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้การศึกษาสมบูรณ์แบบ  ผู้ เรียนมีการ
พัฒนาครบถ้วน การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการในทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธิพิสัย  จิต
พิสัย  ทักษะพิสัย   รวมทัง้พัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ สังคมไปพร้อมๆ  กัน  การศึกษาจึงจะ
ขบัเคล่ือนไปข้างหน้าได้อยา่งก้าวไกลในอนาคต 

ด้วยเหตุนีกิ้จกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษา มี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรง ตอบสนองความต้องการตามวัยอย่างครบ
กระบวนการ การปรับตวั  เกิดความมัน่คงทางอารมณ์   เสริมสร้างพฒันาสมองทัง้ซีกซ้ายและซีก
ขวา  พฒันาความสมบูรณ์ของร่างกาย   มีโอกาสเตรียมตวัพฒันาความสามารถเพ่ือการประกอบ
อาชีพ  รักษาความเป็นไทย  วฒันธรรม  และศรัทธาตอ่การปกครองระบอบประชาธิปไตย   สงัคม
มนุษย์มีการเปล่ียนแปลงไม่หยุดนิ่ง  การศึกษามีความสัมพันธ์กับระบบสังคมมนุษย์  จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  ถึงเวลาท่ีเราควรหันกลบัมาจดักิจกรรมค่ายศิลปะ
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เด็กให้มีชีวิตชีวา   น่าสนใจ และสร้างความสขุให้กบัเยาวชนท่ีเป็นจะน าช่ือเสียงทางด้านศลิปะมา
สูป่ระเทศชาตแิละเป็นผู้น าพาประเทศก้าวไปในระดบัสากลในอนาคตตอ่ไป    

จากผลงานและเกียรติประวตัิดีเดน่ท่ีทางโรงเรียนวฒันาวิทยาลยัได้รับในการด าเนินการ
จดักิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร  ท าให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการจดัการความรู้ค่ายศิลปะ
เด็กสู่นานาชาติ และศึกษาผลของการจัดกิจกรรม ผลท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ความคิด อารมณ์ ทศันคติ ซึ่งผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินการจดัค่าย
ศิลปะเด็กสู่นานาชาติของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป  และยังสามารถใช้เป็น
ข้อมูลให้โรงเรียนต่างๆ ท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา  
ปรับปรุง  พฒันา หลกัสตูรและส่งเสริมการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้อีกด้วย 

 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

เพ่ือศึกษาการจดัการความรู้ของค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั
ในระดบัประถมศกึษา 

 
ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 

1. ผลของการศกึษาค้นคว้าครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ครู ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้
ศิลปะระดับประถมศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน และประโยชน์ในการพัฒนาการ
ด าเนินการจดัคา่ยศลิปะเดก็สู่นานาชาต ิของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยัในปีการศกึษาตอ่ไป   

2. ผลของการศกึษาค้นคว้าครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ครู ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา
ศลิปะระดบัประถมศกึษาเป็นแนวทางในการพฒันาการแสดงออกทางศลิปะของนกัเรียน 

3. ผลของการศกึษาค้นคว้าครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจกิจกรรมคา่ยศลิปะส าหรับ
เดก็และเป็นแนวทางในการท าวิจยั  

 
ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

การศึ กษ าค รั ง้ นี เ้ป็ น การศึ กษ า เฉพ าะก รณี โดย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ งคุณ ภ าพ  
(Qualitative research) ซึ่งจะศกึษาการจดัการความรู้ของคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ของโรงเรียน
วฒันาวิทยาลัยในระดบัประถมศึกษาโดยศึกษาวิธีการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ทาง
ศิลปศึกษา ด้านการเตรียมการจดักิจกรรมค่ายศิลปะ ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมค่ายศิลปะ 
ด้านการประเมินผลการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะ  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งการศกึษาการจดัการความรู้ของคา่ยศลิปะเด็กสู่นานาชาต ิของโรงเรียน

วฒันาวิทยาลยัระดบัประถมศกึษา ปีการศกึษา 2560   โดยมุง่เน้นเป็นการศกึษาเฉพาะกรณี 
ประชากรของการวิจยัในครัง้นี ้ ประกอบด้วยบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการจัด

กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ได้แก่ กลุ่มตวัอย่าง คือผู้บริหาร  
5 คน   ครูสงัคม  ทองมีและคณะวิทยากรทางด้านศิลปะ 10 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
คน  นกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน   

ระยะเวลา  เร่ิมเก็บข้อมลู เดือนกนัยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาการจดัการองค์ความรู้ของคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติของโรงเรียน

วฒันาวิทยาลยั โดยจะศึกษาใน 4 ประเด็นคือ 1. ด้านการเตรียมการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ   2. ด้านการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  3. ด้านการจัดการ
ความรู้ทางด้านศิลปะ 4. ด้านการประเมินผลการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ส าหรับ
ประเด็นย่อยของการศึกษาภายใต้ประเด็นหลักข้างต้น  ก าหนดจากข้อสรุปท่ีได้จากระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2554  ทัง้นีเ้พ่ือให้ถูกต้องและครอบคลุมถูกต้องและสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
โดยการน าประเดน็ตา่งๆ เหลา่นัน้มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์  ก าหนดเป็นกรอบวิจยั  สรุปได้ดงันี ้

1. ด้านการเตรียมการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ 
1.1  การก าหนดระเบียบข้อบงัคบั 
1.2  การท าโครงการจดักิจกรรมและการเสนอขออนมุตัิ 
1.3  การเตรียมอาคาร สถานท่ี 
1.4  การเตรียมบคุลากร 
1.5  การเตรียมงบประมาณ 
1.6  การประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรสมาชิก 

2. ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 
2.1  การปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกบัข้อปฏิบตัขิองการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2  การเลือกตัง้คณะกรรมการ 
2.3  การจดักิจกรรม 
2.4  การตดิตามดแูลกิจกรรม 
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3. ด้านการจดัการความรู้ทางด้านศลิปะ 
3.1 แนวคดิในการจดัการเรียนรู้ 
3.2 แนวทางในการก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
3.3 เนือ้หาในการจดัการเรียนรู้ 
3.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3.5 บทบาทในการสง่เสริมพฒันาเยาวชนด้านศลิปะ 

4.  ด้านการประเมินผลการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ 
4.1 การประเมินผลการจดักิจกรรม 
4.2 การรายงานผลการจดักิจกรรม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
คา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิ หมายถึง  เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีจดัด้วยรูปแบบ วิธีการ 

และกระบวนการท่ีหลากหลายทางด้านศิลปะ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้ เรียนท่ีมีความสามารถ
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พิเศษทางด้านศิลปะ หรือผู้ เรียนท่ีต้องการพฒันาทกัษะทางด้านศิลปะ โดยกลุ่มประชากรคือเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโดยมีครูสังคม  ทองมี  เป็นวิทยากรหลัก 
ผลงานของนกัเรียนท่ีเกิดจากกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติจะถูกคดัเลือกส่งเข้าประกวดใน
ระดบันานาชาต ิได้รับการเผยแพร่และได้รับรางวลัในระดบัประเทศหลากหลายประเทศ 

การจัดการความรู้ หมายถึง  “Knowledge Management” การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมี
อยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตวับคุคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ น าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด การ
จดัการความรู้ (สมชาย น าประเสริฐชยั, 2558) 

การจดัการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วยจุดประสงค์  
สาระ เนือ้หา วิธีการ  กระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู้การวัดผล ประเมินผล  ส่ือการเรียนรู้  
บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 

กรณีศึกษา (case study ) หมายถึง เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัย ท่ีมีประโยชน์มาก
ส าหรับการวิจัยในชัน้เรียน ท่ีช่วยให้ครูเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ในชัน้เรียนได้อย่างลึกซึง้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนยากแก่การเข้าใจด้วยวิธีการอ่ืนท่ีผิวเผิน   การศึกษา
เฉพาะกรณีท่ีจะกลา่วถึงเป็นเทคนิคการวิจยัตามแนวทางของการวิจยัเชิงคณุภาพ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยนี ้ ผู้ วิจัยได้น าเสนอ
ตามล าดบัดงันี ้

1. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
-  ความหมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
- ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
- ประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
- จดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
- ประเภทของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร  
- หลกัในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

2. การด าเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  ประกอบด้วย 
2.1 การเตรียมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

2.1.1 การก าหนดระเบียบข้อบงัคบั 
2.1.2 การท าโครงการจดักิจกรรมและเสนอขออนมุตัิ 
2.1.3 การเตรียมอาคาร สถานท่ี 
2.1.4 การเตรียมบคุลากร 
2.1.5 การจดัสรรงบประมาณ  
2.1.6 การประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรสมาชิก 

2.2 การด าเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  
2.2.1 การปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2.2 การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.2.3 การจดักิจกรรม 
2.2.4 การตดิตามดแูลการจดักิจกรรม 

2.3 การประเมินผลการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
2.3.1  การประเมินผลการจดักิจกรรม 
2.3.2  การรายงานผลการจดักิจกรรม 

3. ศลิปศกึษา 
- แนวคดิในการสอนศลิปศกึษา 



  9 

- การสอนศลิปะนกัเรียนระดบัประถม 
- ล าดบัขัน้การเรียนรู้ศลิปะ 
- พฒันาการทางด้านศลิปะ 
- คณุคา่ของการเรียนศลิปะ 
- แนวคิดและทฤษฏีทางศิลปศึกษา 

4. การศึกษาเฉพาะกรณี 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ความหมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น  พ .ศ . 2554  

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556)  ค าว่า กิจกรรม (Activity) หมายถึง  การท่ีผู้ เรียนปฏิบตัิการอย่างใด
อยา่งหนึง่เพ่ือการเรียนรู้ 

กิจกรรม (Activity) หมายถึง  สภาพการเรียนรู้ใดๆ ท่ีเด็กๆ ได้กระท าด้วยความเตม็ใจ
ทัง้ทางสมอง (Mental) และทางกาย (Physical) เพ่ือเป็นการสนองความต้องการของผู้กระท าให้
บรรลถุึงซึ่งจดุหมาย   เช่น  การค้นคว้า   แก้ปัญหา  อภิปราย  การเรียนรู้ท่ีถกูต้องควรจะให้เด็กได้
ประกอบกิจกรรมให้มากท่ีสุด  แต่การจัดกิจกรรมของครู  ควรอยู่บนรากฐานของสิ่งต่อไปนี  ้ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 

- ความสนใจของเดก็ 
- อดุมการณ์ทางประชาธิปไตย 
- ให้ทกุคนได้เข้าร่วมในกิจกรรมตามความสามารถของแตล่ะบคุคล  

จากความหมายของค าว่ากิจกรรมสรุปได้ว่า  กิจกรรมนัน้เป็นสภาพการเรียนรู้ท่ีเด็ก
ได้ปฏิบตัติามความสนใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้กระท าให้บรรลถุึงเปา้หมายท่ีต้องการ 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีการเรียกช่ือในภาษาไทยแตกต่างกันออกไป  เช่น  กิจกรรม
นอกหลกัสตูร   กิจกรรมร่วมหลกัสตูร  กิจกรรมพิเศษ   กิจกรรมนิสิต   กิจกรรมนกัศกึษา   กิจกรรม
นกัเรียน   ปัจจุบนัเรียกว่า  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ส่วนในภาษาอังกฤษก็มีช่ือเรียกแตกต่างกัน
ออกไปหลายช่ือ  เชน่ 

- Extra – Curriculum  Activities 
- Extraclass  Activities 
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- Co -  Curricular  Activities 
- Campus   Activities 
- Classroom  Activities 
- Group  Activities 
- Informal Activities 
- Non  curriculum  Activities 
- Semi  -  Curriculum   Activities 
- School  Activities 
- School – Life  Activities 
- Student  Activities 
- Student  Activities  Program 

ใจจริง บุญเรืองรอด (2538)  กล่าวว่า  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะมีช่ือเรียกต่างๆ ไป
บ้างแตโ่ดยความหมายแล้วนบัว่าใกล้เคียงกนั   ส่วนมากจะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร
จึงถือว่าเป็นงานซึ่งครูและนกัเรียนจดัขึน้เพ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโตของนกัเรียนเพิ่มเติมจากท่ี
บง่ไว้ในหลกัสตูร  เพ่ือให้เดก็ได้มีความเจริญในทกุๆ ด้าน สมดงัเจตนารมณ์ของการจดัการศกึษา 

- กิจกรรมท่ีนกัเรียนจดัด้วยความสมคัรใจ 
- กิจกรรมนัน้ได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากสถานศกึษา 
- กิจกรรมนัน้ไมค่ดิหนว่ยกิตและได้ตก 
- กิจกรรมนัน้มุง่ความบนัเทิง  เสริมความรู้  ความสมคัรใจและความสามารถนบั

ได้วา่กิจกรรมดงักลา่วมีความส าคญัยิ่งตอ่การจดัการศกึษา 
สุมิตร คุณานุกร (2520)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   กิจกรรมเสริมหลักสูตรหมายถึง

ประสบการณ์ทัง้มวลท่ีโรงเรียนจดัขึน้เพ่ือสนองความต้องการ   ความสนใจและส่งเสริมพฒันาการ
ของนกัเรียนนอกเหนือไปจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเสริมการ
เรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึน้   เพ่ือพฒันาบคุลิกภาพ  อปุนิสยั  คา่นิยม  และปลกูฝังเจตคติท่ี
พงึประสงค์ของนกัเรียน    

สุมน อมรวิวฒัน์ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ เเละส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2543) กล่าวว่า  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   หมายถึง   กิจกรรมท่ีจัดนอกเหนือจาก
กิจกรรมในหลักสูตร   โดยนักเรียน สมัครใจท่ีจะเข้าร่วมและด าเนินการเอง   ทัง้ในและนอก
ห้องเรียนโดยครูท าหน้าท่ีเป็นผู้ แนะน า   ไม่มีการบังคับว่ากิจกรรมใดท่ีต้องเรียนหรือต้องท า  
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นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความถนดัและความสนใจ  ไมมี่การวดัผลได้ตก  กิจกรรมเหล่านัน้
จดัขึน้เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนในชัน้เรียนให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

Stroup Herbert (1964) กล่าวว่า   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   หมายถึง  สิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่
ภายใต้การแนะน าท่ีถกูวิธีและอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั   โดยกิจกรรม
นัน้ไมมี่การลงคะแนนเข้ามาเก่ียวข้อง 

V, Delta, and Kappa (1945) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ว่า   
เป็นโปรแกรมและการจัดการด าเนินงานซึ่งนักเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาจัดขึน้    มี
จุดมุ่ งหมายเพ่ื อสร้างความสนุกสนาน   เพิ่ มพูนความ รู้   ให้ โอกาสแสดงความสนใจ   
ความสามารถ  ไม่มีการให้หน่วยกิต  ต้องจัดหาเงินเพ่ือการด าเนินการเองและอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของสถาบนัการศกึษา 

กล่าวโดยสรุป   กิจกรรมเสริมหลักสูตร   คือ   กิจกรรมท่ีจัดขึน้นอกเวลาเรียนเพ่ือ
สนองความต้องการ   ความสนใจ   ความสามารถและความถนดัของนกัเรียน   อนัเป็นการสง่เสริม
ให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน   เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนได้
มีการพฒันาความรู้ความสามารถและปรับตวัเข้ากับสงัคมได้   โดยมีลกัษณะคือ  เป็นกิจกรรมท่ี
นักเรียนได้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ  ไม่มีการบังคับ  เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในความดูแลของ
สถานศกึษาโดยมีครูท่ีปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบและไมมี่การให้หนว่ยกิตแตอ่ย่างใด 

 
ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้นอกเหนือจากเวลาเรียนและเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในชัน้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   และยงัมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน   ดงันัน้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรจึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการจดัให้เกิดขึน้ในสถานศึกษา   ซึ่งนกัการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคญัและ
ความจ าเป็นในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2541) กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรว่า   
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความส าคญัมากในการท่ีจะช่วยให้ความมุ่งหมายทางการศกึษาบรรลถุึง
ผลส าเร็จอย่างสมบรูณ์   ความมุง่หมายของการศกึษาท่ีสมบรูณ์นัน้ต้องประกอบด้วย  3  ด้าน  คือ 
ทางด้านพทุธิพิสยั  จิตพิสยั  และทกัษะพิสยั   แตท่างด้านจิตพิสยัซึง่เก่ียวกบัเร่ืองคา่นิยมและนิสยั
ดีงามตา่งๆ  เชน่  ความซ่ือสตัย์  การมีน า้ใจตอ่ผู้ อ่ืน  การเสียสละ  การช่วยเหลือผู้ อ่ืน  การบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ความสามคัคี ฯลฯ  สิ่งเหล่านีล้้วนแต่เป็นสิ่งท่ีดีงามและมกัรวมอยู่
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ในความมุ่งหมายทางการศกึษาด้วยแตก่ารเรียนการสอนในชัน้เรียนอย่างเดียวไม่สามารถพฒันา
สิ่งเหล่านีไ้ด้อย่างบริบูรณ์   ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบ  
ทัง้นีห้าได้ความหมายว่ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะส่งเสริมแต่เฉพาะความมุ่งหมายทางด้านจิต
พิสัยอย่างเดียวเท่านัน้  ทางด้านวิชาการและทางด้านทักษะต่างๆ  เช่น  ทักษะในการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน   ทกัษะในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  ฯลฯ  เหลา่นีล้้วนแตพ่ฒันาได้ด้วยกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรทัง้สิน้ 

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2540) กล่าววา่  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ในการจดัให้กบันกัเรียนด้วยเหตผุล  5  ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

เพ่ือสนองความต้องการทางจิตวิทยาของนักเรียนซึ่งต้องการการยอมรับของ
บุคคลในวยัเดียวกัน   การเป็นสมาชิกของกลุ่ม  ความส าเร็จ    การยกย่องชมเชย  การฝึกทกัษะ
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ   การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น  เป็นมิตรและเข้าใจกันเพ่ือ
ทดแทนสิ่งท่ีตนเองขาด   เชน่  ความสามารถในการเรียน   ความสามารถในการเลน่กีฬา  เป็นต้น 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรสามารถดึงเอาความสนใจ   ความสามารถพิเศษและความ
กระตือรือร้นของนกัเรียนให้แสดงออกมาได้   เช่น กิจกรรมทางด้านการจดัท าหนงัสือดนตรี   วาด
เขียน  และกิจกรรมซึ่งมีการแข่งขนั   นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมเหล่านีป้รากฏให้เห็นก็ต่อเม่ือมี
อิสระในการเลือกท า   ท าโดยสมคัรใจ   และตระหนกัในความรับผิดชอบตอ่กิจกรรมนัน้ๆ 

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัใช้เวลาว่างให้มีคณุคา่   และเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง  เพราะเม่ือนักเรียนมีกิจกรรมซึ่งตนสนใจท าร่วมกับเพ่ือน   
นกัเรียนจะไม่ตัง้ตนเป็นผู้ต่อต้านสงัคม   หรือประพฤติผิดต่อสงัคม  นอกจากนีย้ังอาจเกิดความ
สนใจใหม่ๆขึน้   เพราะได้พบกับบุคคลซึ่งมีความสนใจเหมือนๆกันและกิจกรรมหลักสูตรบาง
ประเภทอาจจะชว่ยให้นกัเรียนได้พบสิ่งท่ีมีคา่ตอ่ชีวิตในภายภาคหน้า 

เป็นการสร้างมนุษยสมัพนัธ์อนัดีงามระหว่างนกัเรียนกับนกัเรียนและนกัเรียนกับครู
อาจารย์   เพราะการได้ท างานร่วมกันท าให้บุคคลได้มีโอกาสรู้จกักันมากขึน้   มีการแลกเปล่ียน
ความคดิเห็น   ซกัถามความข้องใจและข้อเท็จจริงซึ่งแตล่ะฝ่ายต้องการรู้แตส่ าหรับตวัครูนัน้ควรจะ
ระมดัระวงัเร่ืองการวางตนให้ถกูต้องกบัจรรยาบรรณของอาชีพและวฒันธรรมอนัดีงาม 

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรช่วยพฒันาความเป็นผู้น าของเด็กได้ดีกว่าการเรียนในชัน้เรียน
ครูหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องปลอ่ยให้เดก็มีโอกาสจดัท ากนัเอง   มีโอกาสเลือกประกอบกิจกรรม
ด้วยตนเอง   นอกจากเด็กจะต้องการความช่วยเหลือบางประการเพราะถ้าครูเข้าไปเก่ียวข้องมาก
เกินไป  สภาพของการจดักิจกรรมก็ไมแ่ตกตา่งไปจากการเรียนในชัน้เรียน 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กล่าวถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมไว้ว่า  
เน่ืองจากผู้ เรียนมีธรรมชาตท่ีิต้องการจะรวมกลุม่กนัอยู ่ และในกลุ่มนัน้มกัจะประกอบด้วยสมาชิก
ซึง่มีความสนใจท่ีใกล้เคียงกนั   โรงเรียนจึงควรใช้การร่วมกลุ่มไปในทางสร้างสรรค์และมีจดุหมาย
โดยอาศยักิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ 

Shannon and John R. (1949) กล่าวถึงความส าคญัของกิจกรรมเสริมหลักสูตรว่า   
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรควรจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ืองหนึ่ง ซึ่งจะต้อง
ค านึงถึงเม่ือมีการท าหลักสูตร  เพราะกิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะมีบทบาทท่ีการศึกษายอมรับว่า
สามารถจะชว่ยพฒันาบคุลิกภาพของนกัเรียนได้ 

Blount Nathan S. (1968) มีความเห็นว่า  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วย
พฒันาความเป็นผู้น า   การรู้จกัเคารพนบัถือผู้ อ่ืน  การมีสขุภาพดี   มีความสุข  มีทกัษะในการใช้
สว่นตา่งๆของร่างกาย  มีอารมณ์ท่ีมัน่คง  รู้จกัคา่นิยมตา่งๆ  ซึ่งจะชวนให้เขาสร้างสมัพนัธภาพกบั
คนในวยัเดียวกนัหรือกับผู้ ใหญ่ได้  และช่วยให้เขามีโอกาสท างานกบัคนอ่ืนกว้างขวางขึน้ทัง้เพ่ือน
นกัเรียน  ครู อาจารย์  และสามารถท่ีจะด ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 

Unruh Adolph (1949) ได้ให้ความส าคญัต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรว่า  ไม่ควรเห็น
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นกิจกรรมพิเศษนอกเหนือไปจากการเรียนการสอนเพราะกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรจะสามารถให้ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดตามความต้องการของหลกัสูตร  ซึ่งเน้นการปรับตวั
ของนกัเรียนชายและหญิงให้ด ารงตนอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดี    นอกจากนีกิ้จกรรมเสริมหลกัสตูร
ยงัสามารถให้บทเรียนอนัมีคณุคา่ยิ่งแก่ชีวิตด้วย 

จากความส าคญัของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีกล่าวมาข้างต้น    จะเห็นได้ว่ากิจกรรม
เสริมหลกัสตูรมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัให้เกิดขึน้ในสถานศกึษา   เน่ืองจากการจดัการศกึษาท่ีจะ
สามารถตอบสนองจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้นัน้การเรียนการสอนในชัน้เรียนเพียงอย่างเดียวไม่
อาจจะบรรลผุลตามเจตนารมณ์นัน้ได้   ดงันัน้การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรจงึเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้
เพ่ือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียนและสามารถสร้างลกัษณะนิสยัอนัดีงามให้เกิดขึน้กบั
นกัเรียนอีกด้วย 

ประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
กิจกรรมมีประโยชน์ตอ่การเรียนรู้หลายทาง   กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ซึง่จดัขึน้เพ่ือยงัประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน   ดงัมีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้
สุมน อมรวิวัฒน์ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ เเละส านักงานเลขาธิการ

สภาการศกึษา (2543) กลา่วถึงประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ไว้ดงันี ้
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1. เป็นเคร่ืองมือสง่เสริมนกัเรียนในด้านตา่งๆ  เชน่ 
2. ท าให้นกัเรียนได้ท าสิ่งท่ีตนสนใจ   เช่น   บางคนชอบดนตรีก็มีโอกาสท่ีจะ

ได้ฝึกซ้อมหรือเลน่ดนตรีท่ีสนใจ 
3. เป็นเคร่ืองส่งเสริมความเป็นผู้ น าเพราะการจัดกิจกรรมเหล่านีเ้ราหัดให้

นกัเรียนจดัการกนัเอง 
4. ชว่ยสง่เสริมความสามคัคีให้เกิดขึน้ในหมูน่กัเรียน  เชน่  การกีฬา 
5. ช่วยส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิต   นกัเรียนมีโอกาสได้พกัผ่อน  รู้จกัใช้

เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
6. ท าให้นักเรียนได้รู้จักติดต่อกับผู้ อ่ืน   รู้จักปกครองตนเอง  เช่น  การ

ทศันาจร  การจดัสภานกัเรียน   เป็นต้น 
7. ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์    เช่น   ครูจัดประกวดกระทง

ระหวา่งห้องเรียน   นกัเรียนจะต้องชว่ยกนัคดิตกตา่งให้สวยงาม 
8. ท าให้หลกัสตูรสมบรูณ์ขึน้  กลา่วคือ 
9. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ทดลองหรือส ารวจความสามารถ  ตลอดจนความ

สนใจของตนเอง   เช่น   บางคนพบว่าตนเองชอบการถ่ายรูปและถ่ายได้ดี   บางทีการถ่ายรูป
อาจจะน าไปสูอ่าชีพชา่งถ่ายรูปได้ 

10. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิสิ่งท่ีเคยเรียนมาจากห้องเรียนเป็นการท า
ในสิ่งท่ีเรียนมาจากห้องเรียนให้มีความหมายขึน้  เช่น  ชุมนุมภาษาอังกฤษจัดเลีย้งน า้ชา (Tea 
party) ซึง่ตามปกตเิราไมค่อ่ยจะมีโอกาสได้จดัในเวลาเรียนจริงๆ 

11. เปิดโอกาสให้ครูช่วยแนะน าให้แก่นกัเรียนซึ่งมีความสนใจร่วมกนัได้เป็น
อย่างดีช่วยเหลือในการบริหารงานของโรงเรียน กลา่วคือก่อให้เกิดความร่วมมืออนัดีระหวา่งครูกบั
นกัเรียนและบคุลากรอ่ืนๆในโรงเรียน 

12.ท าให้ครูได้รู้จักนักเรียนดีขึน้  เราคงไม่ลืมว่าเราจะรู้จักนักเรียนได้ดีใน
สนามเล่นมากกว่าในห้องเรียนกิจกรรมบางประเภท  เช่น  สภานักเรียน  (Student  council)  มี
สว่นชว่ยในการควบคมุความประพฤตขิองนกัเรียนได้สว่นหนึง่ 

13. มีส่วนช่วยเหลือชมุชน   เช่น  กิจกรรมเก่ียวกับลกูเสือ   สงัคมสงเคราะห์  
เป็นต้น 
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พระราชบญัญัติการศึกษา (2553) กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
ตอ่ผู้ เรียนไว้ดงันี ้

ได้ค้นพบความสนใจและความถนัดท่ีแท้จริงของตนเองซึ่งท าให้เกิดความ
มัน่ใจในตนเองได้ค้นพบว่าตนเหมาะสมกับบทบาทใดในกลุ่มและยอมรับในบทบาทนัน้ท าให้รัก
และผูกพันกับโรงเรียน  รู้จักช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกันฝึกนิสัยท่ีดีของการอยู่ในสังคม  เช่น  
การยอมรับผู้ อ่ืน  ความอดทน   การถนอมน า้ใจกนั  เป็นต้น 

จากประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรดงักล่าวสรุปได้ว่า   กิจกรรมเสริมหลกัสตูร
ชว่ยให้ผู้ เรียนได้ค้นพบความถนดั   ความสนใจของตนและสามารถฝึกนิสยัท่ีดีงามจากการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม   รู้จักหน้าท่ีของตนเองและท่ีส าคัญคือ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีส่วนช่วยให้
หลกัสูตรสมบูรณ์ขึน้   เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมนกัเรียนให้ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการ
เรียน  ซึง่ประสบการณ์ดงักลา่วเป็นประสบการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ในห้องเรียนได้ 

จดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ในด้านจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรมีนักการศึกษาหลายท่านได้

กลา่วถึงไว้ดงันี ้
สุมน อมรวิวัฒน์ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ เเละส านักงานเลขาธิการ

สภาการศกึษา (2543) ได้สรุปจดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้
- เพ่ือส่งเสริมการเรียนตามหลกัสตูรในชัน้เรียนและส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจ

ในวิชาท่ีเรียนมากย่ิงขึน้ 
- เพ่ือพฒันาความสนใจ   ความถนดัตามธรรมชาตแิละความสามารถพิเศษ 
- เพ่ือเป็นการจดับริการในสถานศกึษา 
- เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านทัง้การเป็นผู้ น าและเป็นผู้ ตามท่ีดี  ความ

อดทน  การเสียสละ   การมีวินยัในตนเอง  การมีน า้ใจ  มีคณุธรรมและจริยธรรมท่ีพงึประสงค์ 
- ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนั   การปรับตวั   การเข้าสงัคมและการรู้จกัใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ 
- เพ่ือเป็นการเตรียมนกัเรียนให้ด ารงอยูใ่นสงัคมประชาธิปไตย 

ไพโรจน์ นาคะสวุรรณ เเละวนันอร์ มะทา (2528)  ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ในการ
จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรว่าขึน้อยู่กบัประเภทของกิจกรรมท่ีจดั  ส าหรับวตัถปุระสงค์อย่างกว้างๆ 
มีดงันี ้
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1. เพ่ือให้นกัเรียนได้แสดงออกซึง่ความถนดั  ความสนใจ  และความสามารถ
พิเศษ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนได้รู้จกัใช้เวลาว่างอย่างมีคณุประโยชน์และมีเพ่ือน
มากขึน้ 

3. เพ่ื อ ฝึกทักษะการเป็ นผู้ น าและ เป็นผู้ ต าม ท่ี ดีตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

4. เพ่ือให้เกิดทกัษะในการท างานร่วมกนัและสามารถปรับตวัอยู่ในสงัคมได้
อยา่งมีความสขุ 

5. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบและเสียสละ
ตอ่สว่นรวม 

6. เพ่ือปลกูฝังคา่นิยม  คณุธรรมและจริยธรรมอนัดีงามให้แก่นกัเรียน 
7. เพ่ือฝึกฝนให้เป็นผู้ มีระเบียบวินยั และเคารพกฎเกณฑ์ตา่งๆ ในสงัคม 
8. เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและพฒันาการทางด้านร่างกายและจิตใจ 
9. เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นการผ่อนคลายความตึง

เครียด 
10. เพ่ือส่งเสริมพฒันาการทางด้านบุคลิกภาพ  มีความรับผิดชอบและรู้จกั

เคารพบคุคลอ่ืน 
11. เพ่ือปลกูฝังและรักษาไว้ซึ่งศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี

งามของชาต ิ
12. เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลกัสตูรให้

สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
13. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ

ชมุชน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553b) ได้ก าหนดจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรดงันี ้
1. เพ่ือให้เป็นผู้ มีระเบียบวินยั 
2. เพ่ือให้มีความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั  ชาต ิ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือให้มีความเข้าใจและเส่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
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4. เพ่ือให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าท่ีภายในขอบเขต
ของกฎหมาย 

5. เพ่ือให้ซาบซึง้ในคุณค่า   ด ารงไว้และส่งเสริมเอกลกัษณ์วัฒนธรรมอนัดี
งามของชาต ิ

6. เพ่ือให้เกิดความรักและความสามคัคีในหมูค่ณะ 
7. เพ่ือส่งเสริมพฒันาการทางด้านร่างกายและจิตใจ  รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 
8. เพ่ือให้รู้จกับ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคมและเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ 
9. เพ่ือให้เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม 
10. เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ก าหนดจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรไว้ดงันี ้

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพิ่มเตมิจากการเรียนวิชาตา่งๆ 
2. เพ่ือให้รู้จกัและเข้าใจตนเอง สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ 
3. เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยให้มีความ

รับผิดชอบ  มีความสามคัคี   มีระเบียบวินัย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ 

4. เพ่ือให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบนัชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ
เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

จากจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  การจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนในด้านตา่งๆ ทัง้ทางด้านร่างกาย สติปัญญา  
อารมณ์  และสงัคม เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้จากการเรียนวิชาตา่งๆ ในชัน้เรียน
เพิ่มขึน้จากเดิม   อีกทัง้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างค่านิยม  คณุธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม
ให้แก่นกัเรียน 

ประเภทของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  
แนวคิดในการจัดประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้มีนักการศึกษาจ าแนก

ประเภทของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้  ดงันี ้
สมุิตร คณุานกุร (2520)  แบง่ประเภทของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเป็น 3 ประเภท 

คือ 
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กิจกรรมเสริมหลกัสตูรในเชิงวิชาการซึง่ถือวา่เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรอยา่ง
แท้จริง เพราะช่วยให้ผู้ เรียนสนใจวิชาการในหลกัสตูรนัน้ๆ และได้รับความรู้เพิ่มเติมกว้างขวางขึน้  
ได้แก่   กิจกรรมในลักษณะชุมนุม ชมรมหรือสมาคม  เช่น ชุมนุมวิทยาศาสตร์  กิจกรรมพิเศษ   
มุ่งในลกัษณะบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มพฒันาชนบทเป็น
ต้น 

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรในลกัษณะอ่ืนๆ  กิจกรรมประเภทนีอ้าจเรียกได้วา่เป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทางอ้อม  เพราะจุดมุ่งหมายหลักไม่ได้เป็นการส่งเสริมทางวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกบัหลกัสตูร  เชน่  องค์การนกัเรียน กิจกรรมหารายได้เพ่ือเป็นสาธารณกศุล เป็นต้น 

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2540)ได้แบง่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรตา่งกนัออกไป คือ 
- กิจกรรมการประชมุ  (assembly) 
- กิจกรรมประเภทจดัตอนกลางคืน (club night) 
- กิจกรรมการสมาคมและการพกัผอ่น  (social and recreation) 
- กิจกรรมประเภทเสริมสร้างความสมัพนัธ์ (Joint  programs) 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนสิ่งของ ความรู้หรือความสนใจ (club exchanges) 
- กิจกรรมประเภทส่งเสริมการเรียนการสอน  (club and assistants  to the 

teachers) 
- กิจกรรมประเภทช่วยพัฒนาสถานศึกษา (replacing  and  repairing 

school property) 
- กิจกรรมประเภทการผลิตและการจ าหน่ายสิ่งของ  (marking  and  selling   

article ) 
สุมิตร คณุานุกร (2520) ได้แบ่งประเภทของกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ซึ่งได้ใช้ค า

วา่  กิจกรรมนกัเรียนแทนค าวา่กิจกรรมเสริมหลกัสตูร  ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
- กิจกรรม เก่ียวกับการปกครองโรงเรียน  (School Government) เช่น 

กิจกรรมสภานกัเรียน ( Student  Council) 
- กิจกรรมท่ีต้องการความช านาญสูง  (Large Technical  Activities)  เช่น 

วงดริุยางค์  การละคร  หนงัสือพิมพ์โรงเรียนเป็นต้น 
- กิจกรรมชมุชม  (School Clubs)  ซึง่แบง่เป็น 

1. ชุมนุมทางวิชาการ  (Academy  Clubs)  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือ
สนองความสนใจทางวิชาการ เชน่  ชมุนมุภาษาไทย  ชมุนมุภาษาองักฤษ 
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2. ชุมนุมความสนใจพิเศษ  (Special  Interest  Clubs) เป็นกิจกรรมท่ี
จดัขึน้เพ่ือสนองความสนใจและเพิ่มประสบการณ์  เชน่ ชมุนมุถ่ายรูป  ชมุนมุกีฬา  เป็นต้น 

3. ชุมนุมเพ่ือสงัคม  (Social Clubs) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งบ าเพ็ญประโยชน์  
เชน่ ลกูเสือ ยวุกาชาด เป็นต้น 

สรุปได้ว่าประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาจแบ่งได้หลายประเภทขึน้อยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการจัดว่าจะจัดเพ่ือวัตถุประสงค์ใด  เช่น จัดเพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  
พฒันาความสามารถพิเศษหรือความถนดัพิเศษ  เพ่ือพฒันากระบวนการทางสงัคม เพ่ือพัฒนา
สขุภาพหรือเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจซึง่อาจจดัได้ในรูปชมุนมุหรือกลุม่สนใจ  เป็นต้น 

หลกัในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรนกัการศึกษาได้กล่าวถึงหลกัการในการจดักิจกรรม

เสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้
ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ เเละวันนอร์ มะทา (2528) กล่าวถึง  หลักการในการจัด

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้
-ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรนัน้ ควรให้นกัเรียนมีอิสระในการสมคัรเข้า

ร่วมกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ 
- โรงเรียนควรจะจัดให้มีการแนะแนวแก่นักเรียนเป็นอย่างดีเก่ียวกับ  การ

เลือกกิจกรรมท่ีเข้าร่วมและการจดักิจกรรมให้เหมาะสมตามความสามารถ  ความสนใจและความ
ถนดั 

- โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรเปิดโอกาสให้นักเรียนด าเนินงาน
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

- สมาชิกของกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษา
นัน้ๆ 

- ในการปฏิบัติงานครูจะต้องตระหนักว่าการจัดกิจกรรมนัน้มุ่งพัฒนาตัว
นกัเรียนเป็นส าคญั 

- การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรควรจะมีความส าคญัเท่ากบัการจดัการเรียน
การสอน 

- โครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรควรเหมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา
และสงัคม 
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- การจดังบประมาณ ส าหรับการจดัท าควรพิจารณาให้เหมาะสมกบักิจกรรม
แตล่ะประเภท 

- การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรควรสอดคล้องกบับทเรียนในชัน้เรียน 
- อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดัท ากิจกรรมต้องมีการตระเตรียมให้พร้อมเพรียง 
- สถานศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือในการท า

กิจกรรม 
- ควรมีการจัดการแนะน าและควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอย่าง

ละเอียดรอบคอบ 
- ควรยอมรับให้สงัคมภายนอกเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือการจดักิจกรรมบาง

กิจกรรมตามความเหมาะสม 
- ควรมีการประเมินผลการจดักิจกรรม  เพ่ือส ารวจดผูลการด าเนินงาน 
- การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรต้องมีกติการะเบียบข้อบงัคบัเป็นแนวทางใน

การด าเนินงาน 
สมุิตร คณุานกุร (2520) กลา่วถึง  หลกัการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรดงันี ้

- ตัง้จดุมุ่งหมายให้แน่นอนเดน่ชดั  เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบตัิและด าเนินการ 
โดยมุง่สง่เสริมพฒันาการของเดก็ในด้านตา่งๆ 

- ควรให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและสภาพท้องถ่ิน  กิจกรรมท่ีจะ
จดัท าขึน้นัน้ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีการเลือกสรรแล้วว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียนและสามารถ
จดัท าได้  ทัง้นีค้วรเร่ิมต้นจากกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความสนใจและสนองความต้องการของนกัเรียน 

- ร่วมกันวางโครงการและรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยพิจารณาถึง
ก าลงัความสามารถของบคุลากร  ทนุทรัพย์   วสัดอุปุกรณ์ด้วย 

- สถานศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือในการจัดท า
กิจกรรม 

- โรงเรียนควรจดัให้มีการบริหารและนิเทศติดตามผลกิจกรรมอย่างมีระบบ  
กิจกรรมตา่งๆ ผู้บริหารจะต้องถือวา่เป็นงานปกตขิองครูเหมือนกบัการสอนปกติ 

- ในการปฏิบตัิงานคณะครูอาจารย์โรงเรียนทุกคนต้องเห็นความส าคญัของ
กิจกรรมและตระหนกัว่าการจดักิจกรรมนัน้มุ่งพฒันาตวันกัเรียนเป็นส าคญัมิใช่เพ่ือผลงานของครู
คนใดคนหนึง่ในการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

- การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรควรจะมีความส าคญัเท่ากบัการเรียนการสอน 
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- การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรควรจะสอดคล้องกบับทเรียนในชัน้เรียน 
- แตล่ะกิจกรรมควรด าเนินงานโดยคณะกรรมการซึ่งมาจากนกัเรียนโดยอาจ

มีต าแหนง่ประธาน  รองประธาน  เลขานกุารและเหรัญญิก  เปิดโอกาสให้นกัเรียนด าเนินงานอยา่ง
ประชาธิปไตย  คณะกรรมการมาจากการเลือกตัง้ 

- ให้นักเรียนมีอิสระในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  ควรให้
นกัเรียนทกุคนในโรงเรียนได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ 

- ควรมีกฎข้อบงัคบัของชุมนุมซึ่งร่างโดยคณะกรรมการและเสนอท่ีประชุม
ใหญ่พิจารณา 

- ควรจดัครูเข้าท าหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาเพ่ือการแนะแนวทางในการจดักิจกรรม
โดยอาจจดัตามความถนดัหรือสนใจและครูต้องเข้าใจว่าเป็นเพียงผู้ ให้ค าปรึกษาเท่านัน้มิใช่ผู้ลง
มือท า 

- ก่อนท่ีจะให้นกัเรียนเลือกสมคัรเข้ากิจกรรม   หรือชมุนมุใดควรมีการชีแ้จง  
และจดัครูแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีไม่รู้ว่าจะสมัครกิจกรรมใด เพราะอาจจะยังไม่
เข้าใจตนเองวา่มีความสามารถหรือถนดัในทางไหนเพ่ือจะได้ทดลองศกึษาตนเองด้วย 

- ในกลุม่กิจกรรมหนึง่ๆ ไมค่วรมีนกัเรียนมากจนเกินไป 
- ควรจัดคณะกรรมการประสานงานภายในโรงเรียน ระหว่างชุมนุมต่างๆ 

เพ่ือให้การด าเนินงานตอ่เน่ืองกนัโดยตลอด 
- การจดังบประมาณควรพิจารณาให้เหมาะสมกบักิจกรรมแตล่ะประเภท 
- ควรยอมรับให้สงัคมภายนอกเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือการจดักิจกรรม 
- ควรมีการแสดงผลงานให้สงัคมนอกโรงเรียนได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเป็นระยะๆ  

เชน่   การแสดงนิทรรศการ   การแขง่ขนักีฬาสี  การประกวดตา่งๆ เป็นต้น 
- ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง

ตอ่ไป 
สุมน อมรวิวัฒน์ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ เเละส านักงานเลขาธิการ

สภาการศกึษา (2543)  ได้กลา่วถึงหลกัการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  ดงัตอ่ไปนี ้
- นกัเรียนเป็นผู้คดิริเร่ิมในการจดักิจกรรมเอง   ครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะเทา่นัน้ 
- โรงเรียนควรอ านวยความสะดวก  และสนบัสนนุนกัเรียนท่ีมีความสนใจทาง

ภาษาให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสดุ 
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- ควรจดัครูท่ีมีความสามารถ   ความสนใจ  ความเสียสละ  และมีบคุลิกภาพ
ท่ีเหมาะสมเป็นครูท่ีปรึกษา 

- การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรควรจดันอกเวลาเรียน 
- ควรจดักิจกรรมท่ีนา่สนใจ  และเป็นประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอ 
- การจดักิจกรรม  ควรจดัเพ่ือสมาชิกเทา่นัน้ 
- ควรจดักิจกรรมอย่างมีระบบระเบียบ  มีการด าเนินการท่ีรัดกมุ  สมาชิกและ

โรงเรียนควรได้ทราบความเคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด 
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรสอดคล้องกับนโยบาย   และความมุ่ง

หมายของโรงเรียนตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 
- การจดักิจกรรมควรถือหลกัการประหยดัเป็นส าคญั 
- การให้ค าปรึกษากิจกรรม   โรงเรียนควรถือเป็นภาระหน้าท่ี  และครูควรถือ

เป็นงานสว่นหนึง่ท่ีต้องรับผิดชอบ 
- โรงเรียนควรจัดอ านวยความสะดวกเก่ียวกับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ  และ

ความสะดวกสบายอ่ืนๆ 
- ควรมีการประเมินผลการจดักิจกรรมเป็นระยะๆ 
- โรงเรียน ครู  และนกัเรียนควรมีความรับคิดรวบยอดท่ีถกูต้องและมีทศันคติ

ท่ีดีตอ่การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรวิชาภาษาไทยและให้การสนบัสนนุ 
ดงันัน้  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นสิ่งส าคญัตอ่การเรียนการสอน  โดยเฉพาะ

สภาพการเรียนการสอนในปัจจบุนั  ทัง้นีเ้พราะกิจกรรมเสริมหลกัสตูรสามารถสนองความต้องการ
ของผู้ เรียนได้มาก  ทัง้ในด้านการเพิ่มคณุภาพการเรียนการสอนและช่วยเพิ่มคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ให้แก่ผู้ เรียน  สิ่งส าคญัท่ีจะต้องยึดถือปฏิบตัิในการจดักิจกรรม  คือ การจดักิจกรรมนัน้
จะต้องมีจดุมุ่งหมายท่ีแน่นอน   เป็นการรับผิดชอบของสถานศกึษาท่ีจะต้องจดัและสนบัสนนุการ
จดักิจกรรมในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรควรจดัให้เด็กเลือกตามความถนดัและความสนใจไป
ในแนวทางแห่งประชาธิปไตยด้วย  และมีการจดัอย่างเป็นระบบเพ่ือความสะดวกในการติดตาม
ดแูลและประเมินผล    

ซึ่งจากแนวด าเนินการดังกล่าวได้น ามาก าหนดเป็นแผนภูมิแสดงขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานเพื่อจดักิจกรรมไว้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเพื่อจดักิจกรรม 
 

2.การด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
จากแนวการจดักิจกรรมในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอาจสรุปเป็น

ประเด็นของการศึกษาการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ 3  ประเด็น  คือ   ด้านการ
เตรียมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร   และด้านการ
ประเมินผลการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  ซึง่รายละเอียดของแตล่ะประเดน็มีดงันี ้

2.1 ด้านการเตรียมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ในการด าเนินกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ จะต้องเตรียมการในการจดักิจกรรม

ก่อนล่วงหน้า โดยในการเตรียมการก่อนการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ จะต้อง
เตรียมการในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 การก าหนดระเบียบข้อบงัคบั 
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โด ยม าต รา ท่ี  20  แ ห่ งพ ระ ราชบัญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริห ารราชก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ในการก าหนดระเบียบข้อบังคับนัน้เป็นหน้าท่ีของหัวหน้า
สถานศึกษาท่ีจะต้องศึกษาระเบียบในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการจดักิจกรรมในสถานศกึษาสงักัดกกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบ
กับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 กระทรวง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้
กลา่วถึงข้อบงัคบัในการจดักิจกรรมในสถานศกึษาดงันี ้   

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 ประกอบกบัมาตรา 20 วรรคห้า  ข้อ 
23  แห่ งพ ระราชบัญญั ติ   ระ เบี ยบบ ริหารราชการกระทรวงศึ กษ าธิการ พ .ศ . 2546  
กระทรวงศกึษาธิการจงึวางระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จดักิจกรรมในสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ.2560” 

ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดักิจกรรม
ในสถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2549  บรรดาระเบียบข้อบงัคบัหรือค าสัง่อ่ืนใดท่ี
ได้ก าหนดไว้ขดัแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้ อ  4. ห ลั ก เกณ ฑ์ ก า รจั ด กิ จ ก รรม ใน ส ถ าน ศึ ก ษ าสั ง กั ด
กระทรวงศกึษาธิการ 

4.1 จะต้องเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการด าเนินงานพัฒนา
การศกึษาเพ่ือสง่เสริมความเจริญและ  ความมัน่คงของชาต ิ

4.2 จะต้องเป็นไปเพ่ือวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

4.3 จะต้องเป็นไปเพ่ือสง่เสริมนกัเรียนให้มีระเบียบวินยัในตนเอง 
4.4 จะต้องเป็นไปเพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัเรียนและครู 
4.5 จะต้องปฏิบตัติามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
4.6 จะต้องมีโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรม  โครงการและ

ระเบียบข้อบงัคบัจะต้องเป็นของสถานศกึษา 
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4.7 ทุกกิจกรรมจะต้องมีครูอาจารย์ในโรงเรียนเข้าร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 

4.8  บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมจะต้องเป็นบคุคลท่ีปัจจบุนัอยู่ใน
สถานศกึษานัน้เว้นแตว่ิทยากรให้อยูใ่นดลุพินิจของหวัหน้าสถานศกึษา 

4.9  การจัดให้เลือกกิจกรรมใดๆ หรือไม่ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศกึษานัน้ๆ 

4.10  ให้สถานศึกษาควบคมุเร่ืองการจ่ายเงินหรือพัสดขุองอ่ืนๆ ให้เป็นการ
ประหยดัและเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการเพ่ือความมัน่คงและความปลอดภยัของ
ชาต ิ

4.11  ในกรณีท่ีหวัหน้าสถานศกึษาพิจารณาเห็นวา่กิจกรรมใดๆ ไมเ่หมาะสม 
มีการกระท าหรืออาจน ามาซึ่งภยนัตรายต่อความมัน่คงของชาติ  ให้หวัหน้าสถานศกึษาสัง่ยกเลิก
กิจกรรมนัน้ๆ เสีย 

ข้อ 5. ให้อธิบดีกรมเจ้าสงักดัสถานศกึษานัน้ๆ เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้
จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  สังกัด

กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2560  ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีหรือบทบาทในการก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการจดั
กิจกรรมในสถานศกึษาโดยตรง  คือ  ผู้บริหารสถานศกึษา 

2.1.2 การจดัท าโครงการจดักิจกรรมและเสนอขออนมุตั ิ
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนัน้ผู้ รับผิดชอบ

โครงการจะต้องเขียนโครงการโดยละเอียดพร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้เข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตัิ  ซึ่งตอนนัน้ในการเขียนโครงการในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ดงันี ้ (โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั, 2557) 

หลกัการและเหตผุล 
1. จดุมุง่หมายหรือจดุประสงค์ของโครงการ 
2. ผู้ เข้าร่วมโครงการ 
3. วนั เวลา  ท่ีจดัโครงการ 
4. สถานท่ีจดัโครงการ 
5. งบประมาณ 
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ส่วนประกอบของโครงการในบางครัง้จะมีมากกว่าท่ีกล่าวมาแล้ว  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความ
ต้องการของผู้ เขียนโครงการว่าจะให้ละเอียดในแตล่ะขัน้ตอนอย่างไรถึงจะสะดวกส าหรับผู้ ท่ีจะน า
โครงการเหลา่นัน้ไปปฏิบตั ิ

คู่มือการจดักิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
และมธัยมศกึษาตอนปลาย ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 2560 ได้เสนอรูปแบบของโครงการการ
จดักิจกรรมในสถานศกึษาไว้ดงันี ้(พระราชบญัญตักิารศกึษา, 2553) 

รูปแบบโครงการจดักิจกรรม  ประกอบด้วย 
1. ช่ือโครงการจดักิจกรรม  ช่ือโรงเรียน  ปีการศกึษาท่ีจดักิจกรรม 
2. หลกัการและเหตผุล  ( ความจ าเป็นในการจดั ) 
3. จดุประสงค์ ( ก าหนดความต้องการในการจดักิจกรรมตามระเบียบฯของโรงเรียน ) 
4. เปา้หมาย ( ผลท่ีคาดวา่จะได้รับเม่ือสิน้สดุโครงการในเชิงปริมาณและคณุภาพ ) 
5. วิธีด าเนินการ  ( ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ) 
6. ระยะเวลา  ( ชว่งเวลาของการจดั ) 
7. ผู้ รับผิดชอบ  ( หวัหน้าหมวดกิจกรรม ) 
8. งบประมาณ ( โดยประมาณการ ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ( เม่ือสิน้สุดโครงการ  คาดว่ านักเรียนจะมีประสบการณ์และ
พฤตกิรรมเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ) 

โดยสรุปแล้วการเขียนโครงการในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี ้    หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  วิธีด าเนินการ ระยะเวลา  
ผู้ รับผิดชอบ  งบประมาณ  และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   การจัดท าโครงการเป็นส่ือในการ
ประสานงานการจดักิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ 

2.1.3 การเตรียมอาคารสถานท่ี 
การเตรียมอาคารสถานท่ีในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  ตามข้อเสนอแนะของคูมื่อ

การจัดกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ในการจัดกิจกรรมบางประเภท  ถ้าโรงเ รียน
สามารถน าผู้ เรียนไปชมสถานประกอบการธุรกิจหรือสถานท่ีต่างๆ  ได้  จะช่วยให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์และเกิดโลกทศัน์กว้างยิ่งขึน้ 

นอกจากนีผู้้บริหารสถานศกึษาท่ีให้ความช่วยเหลือในการจดัสถานท่ีให้เหมาะสมกบั
กิจกรรมแตล่ะประเภททัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษาด้วย  (ไพโรจน์ นาคะสวุรรณ เเละวนั
นอร์ มะทา, 2528)   
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 ใจจริง บุญเรืองรอด (2538) กล่าวว่า การเลือกสถานท่ีส าหรับกิจกรรมจ าเป็นต้อง

พิจารณาเกณฑ์หลายประการดงันี ้
1. ปริมาณผู้ ร่วมกิจกรรม  ถ้าผู้ ร่วมกิจกรรมมีปริมาณมากจ าเป็นต้องใช้สถานท่ี

กว้างขวางตามไปด้วยความแออัดย่อมมีผลต่อการจัดการกิจกรรมได้  ขณะเดียวกัน ถ้ามีห้อง
กว้างขวางแตมี่ผู้ ร่วมกิจกรรมน้อยก็จะดเูวิง้ว้าง  ขนาดสถานท่ีท่ีเหมาะกบัผู้ ร่วมกิจกรรมจึงมีความ
จ าเป็น 

2. ท่ีตัง้ ถ้าท่ีจดัอยู่ไกลเกินไป อาจมีปัญหาในเร่ืองความร่วมมือได้  ท่ีจดัจึงควรอยู่ไม่
ไกลจนเกินไป  ถ้ามีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองสถานท่ีจดั มกัจะยอมให้เสียงข้างมากเป็นผู้ตดัสิน 

3. ความเหมาะสม  การเลือกสถานท่ีจดักิจกรรมจ าเป็นต้องพิจารณาวา่กิจกรรมท่ีจดั
นัน้เป็นกิจกรรมอะไร จะต้องเลือกสถานท่ีให้เหมาะกบักิจกรรมนัน้  จะท าให้ภาระเก่ียวกบัสถานท่ี
ลดลงไปได้มาก 

4. ความปลอดภัย  ความปลอดภัยเป็นเกณฑ์ส าคัญอีกประการหนึ่งในการเลือก
สถานท่ีความปลอดภยัท่ีต้องพิจารณาอนัดบัแรก  ก็คือ ความแข็งแรงของอาคารสถานท่ีท่ีจะรับได้
กับจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม มีอยู่ไม่น้อยท่ีมีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการช ารุดของท่ีใช้จัด
กิจกรรม  นอกจากนัน้จะต้องแน่ใจสถานท่ีนัน้มีทางออกท่ีดี  เม่ือเกิดมีภัย  เช่น ไฟไหม้หรือเหตุ
อ่ืนๆ ท่ีต้องให้คนออกจากอาคารโดยรวดเร็ว 

สรุปได้วา่การเตรียมในเร่ืองของอาคารสถานท่ีขึน้อยูก่บัความเหมาะสมกบักิจกรรมท่ี
จะจดัซึง่เป็นหน้าท่ีของผู้จดักิจกรรมท่ีจะต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนเป็นกรณีๆ ไป   เพ่ือให้กิจกรรมท่ีจดั
บรรลจุดุประสงค์ตามท่ีได้ตัง้ไว้ 

2.1.4 การเตรียมบคุลากร 
ในด้านการเตรียมบคุลากรนัน้  (พระราชบญัญตัิการศกึษา, 2553) ได้ให้ข้อเสนอแนะ

ไว้ดงันี ้
1. ผู้บริหาร 
2. มีบทบาทและความรับผิดชอบในการจดักิจกรรมดงันี ้
3. ก าหนดข้อบงัคบัวา่ด้วยการจดักิจกรรม 
4. ก าหนดกิจกรรมให้อยู่ในสายงานวิชาการของโรงเรียนและก าหนดให้ครูทกุคน

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
5. เป็นท่ีปรึกษากิจกรรมคนละอยา่งน้อย 1 กิจกรรม 
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6. จดัสรรงบประมาณให้เหมาะสม 
7. จดัอาคาร สถานท่ี  เหมาะสม 
8. ตดิตามดแูลการจดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

ในกรณีท่ีมีกิจกรรมรักษาดินแดนจดัให้ครูท่ีปรึกษาฝึกนกัศึกษาวิชาทหารตามหลกัสูตร
ของกรมรักษาดินแดนรายงานการจดักิจกรรมประเภทตา่งๆ ในแต่ละภาคเรียนให้เจ้าสงักัดทราบ 
สนบัสนุนการจดัประชมุปรึกษาหารือระหว่างครูท่ีปรึกษากิจกรรม  เพ่ือพฒันาการจดักิจกรรมให้
บรรลจุดุประสงค์ท่ีก าหนด 

หวัหน้าหมวดกิจกรรม มีบทบาทและความรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ดงันี ้
- ส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนและความถนดัของบคุลากร 
- ส ารวจความต้องการและจ านวนผู้ เรียนท่ีจะเลือกกิจกรรมตา่งๆ 
- ท าโครงการจดักิจกรรมตลอดภาคเรียน 
- เสนอแผนการจดัประชมุสมัมนาครูท่ีปรึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวิธีการจดั  และแนว

ด าเนินการอยา่งน้อยปีละ 3 ครัง้ 
- เสนอแผนในการจดัประชมุครูท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือปรึกษาหารือในระหว่างการจดั

กิจกรรมอยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
- ประมาณการงบประมาณในการจดักิจกรรมตลอดปีการศกึษา 
เสนอขออนมุตัโิครงการจดักิจกรรม 
- แจ้งให้ครูท่ีปรึกษากิจกรรมและผู้ เรียน  ทราบถึงรายการกิจกรรมท่ีจะจดัในแต่ละ

ภาคเรียน 
- ก าหนดระยะเวลาและสถานท่ีส าหรับการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม 
- พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการจัดกิจกรรมซึ่งครูท่ีปรึกษา

กิจกรรมสง่มาเพ่ือขออนมุตั ิ
- ควบคมุการด าเนินการจดักิจกรรมทกุรายการให้อยูใ่นระเบียบข้อบงัคบัของโรงเรียน

หรือสถานศกึษา 
- รวบรวมผลการประเมินการจดักิจกรรมทกุรายการ เสนองานวดัผลของโรงเรียน 
- เป็นท่ีปรึกษาของครูท่ีปรึกษากิจกรรมและจดัประชมุปรึกษาหารือเป็นระยะๆ ตาม

ความเหมาะสม 
- ครูท่ีปรึกษากิจกรรมและผู้ เรียน 
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ดงัได้กล่าวแล้วว่า   ผู้ เรียนมีความพร้อมท่ีจะรวมกลุ่มกนัอยู่แล้วตามธรรมชาติ หาก
ครูสามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้ว  ผู้ เรียนจะมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอยา่งดี  ดงันัน้  ในการจดักิจกรรมตา่งๆ จงึควรระลกึถึงหลกัส าคญั 3 ประการคือ 

1.สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการจดัท าแผนการจดักิจกรรม
ร่วมกบัครูท่ีปรึกษา และให้สามารถจดักิจกรรมในลกัษณะท่ีผู้ เรียนสนใจและต้องการ 

2. ให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกกิจกรรมในแตล่ะภาคเรียนได้หลากหลาย  นัน่คือ  ให้เลือก
ได้มากกว่าหนึ่งกิจกรรมและหากเป็นไปได้ไม่ควรส่งเสริมให้เลือกกิจกรรมซ า้กันมากเกินไป และ
เม่ือตดัสินใจเลือกกิจกรรมใดแล้ว หากมีความประสงค์จะเปล่ียนไปเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน  ควรหารือ
ครูท่ีปรึกษากิจกรรม  ถ้าเห็นสมควรจะเปล่ียนก็จะได้ด าเนินการเปล่ียนตามระเบียบท่ีโรงเรียน
ก าหนดขึน้ เชน่ ถ้าเห็นสมควรจะเปล่ียนก็จะได้ด าเนินการเปล่ียนตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนดขึน้  
เช่น ย่ืนค าร้องตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ควรให้อยูภ่ายในสปัดาห์ท่ีสองของภาคเรียน เพ่ือจะได้มีเวลา
ปรับตวัให้กบักิจกรรมใหม ่

3. ให้ผู้ เรียนเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม และสรุปผลงานหรือผล
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคเรียนรายละเอียดของการปฏิบตัิงานของครูท่ีปรึกษากิจกรรม อาจมี
ดงันี ้

- จดัท าแผนการจดักิจกรรมให้กบัหวัหน้าหมวดกิจกรรม 
- ร่วมประชมุเพ่ือพฒันาการจดักิจกรรมตามแผนงานท่ีหวัหน้าหมวดกิจกรรมก าหนด 
- ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ เรียนเข้าใจจดุมุง่หมายและแนวการจดักิจกรรมแตล่ะกิจกรรม 
- ด าเนินการรับสมคัรสมาชิก 
- ปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของการเข้าร่วมกิจกรรม 
- จดัให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
- วางแผนการจดักิจกรรมแตล่ะกิจกรรมร่วมกบัสมาชิก เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่หวัหน้า

หมวดกิจกรรมเป็นท่ีปรึกษา  ช่วยเหลือและร่วมท ากิจกรรมกบัสมาชิกอย่างใกล้ชิด  บนัทึกผลการ
ประเมิน 
 

 ไพโรจน์ นาคะสวุรรณ เเละวนันอร์ มะทา (2528) ได้กล่าวถึงการวางแผนสนบัสนุนการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านการเตรียมบุคลากรไว้ว่า การเตรียมบุคลากร ซึ่งได้แก่การให้
การศึกษา  ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและขบวนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นการเพิ่มพูน
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ความรู้แก่ตนเองและบคุลากรในการศกึษาให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน วิธีการท่ีน ามาปฏิบตัิ
คือ 

1. ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองและถ่ายทอดให้บคุลากรในหน่วยงาน 
2. เชิญวิทยากร หรือศึกษานิเทศก์ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม

เสริมหลกัสตูรมาบรรยาย 
3. ส่งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบในการจดักิจกรรมเริมหลกัสตูรไปเย่ียมสถานศกึษา ซึ่งจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือหาข้อมลูมาประยกุต์ใช้ในสถานศกึษาของตน 
4. ติดต่อขออนุมตัิสถาบนัอุดมศึกษา  ซึ่งเปิดสอนวิชาเก่ียวกับการจดักิจกรรมเสริม

หลกัสตูรเพ่ือให้ครูอาจารย์เข้าฟังค าบรรยาย เพ่ือน าข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์มาใช้ในการจดักิจกรรม
ในสถานศกึษา 

5. เชิญครูอาจารย์จากสถานศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งมีการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรมาร่วม
สมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็น รวบรวมข้อมลู วางแผนและแก้ปัญหา 

6. การเตรียมบุคลากรในการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร  ผู้ บริหารจะต้องมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาเลือกครูท่ีปรึกษา  เชน่   

7. ครูมีความสามารถชว่ยแนะแนวการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรได้อยา่งดียิ่ง 
ครูสนใจท่ีจะศกึษาหาความรู้ในงานด้านนัน้เพิ่มพนูยิ่งขึน้ 
8. ครูมีความสนใจในเร่ืองนัน้เป็นส่วนตัว  ซึ่งสามารถสร้างเสริมการท างานให้ มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
9. ครูมีความเข้าใจวา่  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะสามารถช่วยพฒันาการเรียน

การสอนในชัน้เรียนและพฒันาบคุลิกภาพของนกัเรียนให้สมบรูณ์ทกุด้าน ครูท่ีปรึกษามีสว่นส าคญั
อย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรมเสริมหลกัสูตรท่ีช่วยให้แนวทางในการจดักิจกรรมได้ตามวตัถุประสงค์ 
(วิชยั วงษ์ใหญ่, 2541) 

10. นอกจากนีบุ้คลากรท่ีมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน  ส่งเสริมให้เกิดการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสตูรให้เกิดผลสมัฤทธ์ิมากย่ิงขึน้ ได้แก่ 

11. ครูอาจารย์  ซึ่งไม่มีส่วนรับผิดชอบในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยตรง แตมี่
ส่วนช่วยนกัเรียนในการจดักิจกรรมโดยทางอ้อม กล่าวคือ  สามารถให้แนวคิดท่ีถูกต้องแก่ผู้ เรียน
ในการเลือกประเภทกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

12. ผู้ ปกครอง นับว่าเป็นบุคคลส าคัญต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร บทบาท
ทางอ้อม คือ ให้นกัเรียนในความปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บทบาททางตรง  ผู้ปกครองซึ่งมี
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ความสามารถอาจเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านตา่งๆ หรือเป็นท่ีปรึกษาพิเศษในการจดั
ด าเนินงานตลอดจนให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองอปุกรณ์หรือแนะน าวิธีการ 

13. นักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ ด าเนินการหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรม ฉะนัน้ 
นักเรียนและนักศึกษาจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะความรับผิดชอบในฐานะผู้
ด าเนินงานหรือผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และบทบาทในฐานะเป็นผู้มาศึกษาหาความรู้ จึงควรรู้จักแบ่ง
เวลาส าหรับด้านวิชาการและเวลาส าหรับการจดักิจกรรม  (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2537) 

การเตรียมบคุลากรในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องศกึษา
บทบาท หน้าท่ีของผู้ เก่ียวข้องในการจดักิจกรรมเพ่ือท าให้การจดักิจกรรม เน่ืองจากบุคลากรเป็น
กลจกัรส าคญัในการจดักิจกรรมจึงควรมีการชีแ้จง  ปฐมนิเทศให้ตระหนกัถึงความส าคญัและคาม
จ าเป็นในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2.1.5 การจดัสรรงบประมาณ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 2560  ตามระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมใน

สถานศึกษาได้ก าหนดให้สถานศกึษาควบคมุเร่ืองการจ่ายเงินหรือพสัดขุองอ่ืนๆ ให้ประหยดัและ
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือความมัน่คงปลอดภยัของชาติ และเป็นหน้าท่ีของ
ผู้บริหารท่ีจะต้องจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมให้  

รุจิ ร์ ภู่สาระ (2551)  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ได้รับการ
สนบัสนุนทางการเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายเพ่ือการบริหารกิจกรรมนกัเรียนจึงมา
จากเงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ พทุธศกัราช 2520   เรียกเงินนีว้่า “เงิน
บ ารุงการศึกษา”  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อธิบายว่าเงินบ ารุง
การศึกษาหมายถึงเงินทัง้ปวงท่ีสถานศึกษาได้รับเป็นกรรมสิท ธ์ิเพ่ือบ ารุงการศึกษาของ
สถานศกึษานอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจา่ย ได้แก่ 

- เงินท่ีผู้บริจาค หรือ อดุหนนุโดยมิได้ระบวุตัถปุระสงค์แนน่อน 
- เงินท่ีสถานศึกษาได้รับจากการรับจ้าง รวมทัง้รับจ้างท าของตลอดจนเงินท่ีได้

จากการจ าหนา่ยสิ่งของท่ีสถานศกึษาได้จดัท าขึน้ 
- เงินท่ีสถานศึกษาได้รับจากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง

ศลิปหตัถกรรม นิทรรศการ แสดงละคร  การแขง่ขนักีฬาสี เป็นต้น 
- เงินท่ีเรียกเก็บโดยให้บริการเป็นการตอบแทน เช่น ค่าบ ารุงหอพัก ค่าบ ารุง

ห้องสมดุ และวิทยาศาสตร์ คา่กิจกรรมลกูเสือ ยวุกาชาด การจดัคา่ยพกัแรม เป็นต้น 
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- เงินคา่สมคัรเข้าเรียน  คา่ลงทะเบียน คา่ออกใบสทุธิ  หรือใบรับรองแทนใบสทุธิ 
หรือใบรับรองคา่สมาชิกองค์การกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 

- เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ท่ีได้มาด้วยเงินบ ารุงการศกึษาหรือ
เงินประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินบ ารุงการศกึษา 

- เงินอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ เป็นเงินบ ารุง
การศกึษาโดยความเห็นของกระทรวงการคลงั 

 
(ไพโรจน์ นาคะสวุรรณ เเละวนันอร์ มะทา, 2528) ได้กล่าวถึงการให้ความร่วมมือในการ

จดัหาเงิน เพ่ือจดัท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรว่า ในการจดัท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรนัน้  สถานศกึษา
ไมไ่ด้รับงบประมาณท่ีจดัสรรโดยตรงเพ่ืองานด้านนี ้ ฉะนัน้ผู้บริหารจะต้องช่วยให้ค าแนะน าในการ
จดัหาเงิน เพ่ือน ามาใช้ในการจดักิจกรรม ซึง่จะท าได้หลายวิธีด้วยกนั เชน่ 

- เก็บคา่สมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
- เก็บรายได้จากการจดัการแสดง 
- เก็บรายได้จากการขายของ 
- เก็บรายได้จากการขายบตัร  เชน่ บตัรทศันาจร 
- เงินท่ีเร่ียไรจากครูอาจารย์ และนกัเรียน 
- เงินพิเศษซึง่มีผู้มอบให้ เชน่ ศษิย์เก่ามอบให้ 

สรุปได้ว่าการจัดเตรียมเร่ืองงบประมาณเป็นหน้าท่ีของผู้ บริหารท่ีจะต้องจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติโดยครูสงัคม  ทองมี  ตามระเบียบแห่ง
กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การจดักิจกรรม 

2.1.6 การประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรสมาชิก 
ในการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรจ าเป็นท่ีจะต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมท่ีสถาบนัจดัหรือได้จดัขึน้  วิธีการตา่งๆ ท่ีอาจน ามาใช้เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมมีดงันี ้ (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2540)   

ประกาศให้นกัเรียนทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีนกัเรียนอาจเข้าร่วมได้โดยการปิด
ปา้ยประกาศ การประชมุชีแ้จง การประกาศในหนงัสือคูมื่อนกัเรียน เป็นต้น ใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ค้นดวู่านกัเรียนสนใจในกิจกรรมประเภทใด เพ่ือว่าจะได้จดัขึน้ถ้าโรงเรียนยงัไม่มี  บางโรงเรียนให้
คะแนนกิจกรรมเป็นคะแนนสอบไล่ การใช้วิธีนีไ้ม่ดีนกัเพราะนกัเรียนควรจะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะ
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ความสนใจ ไมใ่ช่การบงัคบัด้วยการเรียน การให้รางวลั เช่น ให้รางวลัในการกีฬา รางวลัส าหรับผู้ มี
สว่นชว่ยเหลือกิจกรรมตา่งๆ 

ในการก าหนดผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรหรือโครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรนัน้ 
พิจารณาตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ (รุจิร์ ภู่สาระ, 2551)  

1. วิธีการเข้าร่วมโครงการ อาจจะแบง่ออกได้เป็น 2 วิธีคือ 
2. เข้าร่วมโครงการโดยความสมคัรใจ 
3. เข้าร่วมโครงการโดยก าหนดตวับคุคล 
4. วิธีก าหนดคณุสมบตัขิองผู้ เข้าร่วมโครงการ วิธีการนีมี้ข้อพิจารณาหลายอยา่ง เชน่  
5. ต าแหนง่ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
6. สายวิชาของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
7. ประสบการณ์ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
8. อายขุองผู้ เข้าร่วมโครงการ 
9. เพศของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
10. จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ  เร่ืองนีส้ าคญัเพราะต้องเก่ียวข้องกับหัวข้ออ่ืนๆ อีก

มากมาย รวมถึงการให้สวสัดกิารและการอ านวยความสะดวกตา่งๆ อีกด้วย 
สรุปได้ว่าขัน้เตรียมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรประกอบไปด้วย  การก าหนดระเบียบ

ข้อบงัคบั  การท าโครงการจดักิจกรรมและการเสนอขออนมุตัิ การจดัสรรงบประมาณ  การเตรียม
อาคารสถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์  การเตรียมบคุลากร   การประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรสมาชิก ซึ่ง
ควรด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจดักิจกรรมเพ่ือท าให้กิจกรรมเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 
2.2 ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ในประเดน็ของการด าเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร ประกอบไปด้วยประเด็นยอ่ย
ในการศกึษาตอ่ไปนี ้

2.2.1 การปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของการเข้าร่วมกิจกรรม 
ในขัน้การปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการชีแ้จง

ข้อตกลง  กฎกติกา ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมกิจกรรม  วัตถุประสงค์คณุประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั 

การจดัปฐมนิเทศส าหรับบคุคลท่ีเข้ามาใหมเ่ป็นสิ่งจ าเป็น  นอกจากจะท าให้มีความรู้  
มีความเข้าใจท่ีตรงกันแล้ว  ยงัท าให้บุคคลท่ีเข้ามาใหม่สามารถปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
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ใหม่ได้ในระยะแรกของการท างาน  เกิดความรู้สึกอุ่นใจ  เช่ือมัน่ว่าตนเองจะสามารถร่วมงานกับ
ผู้ อ่ืนได้ ท าให้มีขวญัและก าลงัใจการปฏิบตัิงาน  เกิดทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน  เกิดความร่วมมือ  
ร่วมใจในการท างาน  ซึง่ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ร่วมกนั  (รุจิร์ ภู่สาระ, 2551)  

2.2.2 การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
ในขัน้ตอนของการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

ด าเนินการจดัเสริมหลกัสตูรนัน้  (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2540) ได้เสนอแนวทางในการปฏิบตัไิว้ดงันี ้
-โรงเรียนคดัเลือกครูท่ีท าหน้าท่ีปรึกษากิจกรรม  และแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้

ด าเนินการซึง่ควรเป็นครูท่ีเดก็รักใคร่และเคารพนบัถือ  
-คณะกรรมการจัดท าเอกสารเพ่ือแนะน าเก่ียวกับเร่ืองการจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรเผยแพร่ให้นกัเรียน   
-ให้โอกาสนกัเรียนได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ดเูพ่ือวางแผนในการจดักิจกรรม

ต่างๆ โดยมีครูท่ีปรึกษาร่วมอยู่ด้วยเพ่ือคอยให้ค าชีแ้จงแนะน าเม่ือมีข้อสงสัย เกิดปัญหาหรือ
นกัเรียนจะออกนอกลูน่อกทาง  

-เสนอแนะให้นักเรียนร้องขอเปิดกิจกรรมหรือชุมนุมขึน้ตามความสนใจต่อ
โรงเรียนจากผลการส ารวจซึง่รวมกลุม่ผู้สนใจเป็นกลุม่ๆ ไว้ 

-โรงเรียนจดัตัง้กิจกรรมตา่งๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจและความต้องการของนกัเรียน 
-เสนอร่างระเบียบตอ่โรงเรียนเพ่ือขออนมุตัิใช้ด าเนินการ เม่ือได้รับอนมุตัิแล้วจึง

ด าเนินการเลือกตัง้คณะกรรมการตามระเบียบ คณะกรรมการกิจกรรม ด าเนินงานตามแผนท่ีวาง
ไว้โดยมีครูท่ีปรึกษาด าเนินงานอยา่งใกล้ชิด 

-การประสานงานต่างๆ ของทุกกิจกรรม คณะกรรมการโรงเรียนจะต้อง
ประสานงานให้รัดกมุ  แนน่อน  คณะกรรมการกิจกรรม ( นกัเรียน ) 

สรุปได้วา่การแตง่ตัง้คณะกรรมการนัน้จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการของโรงเรียน
ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามระเบียบของการจดักิจกรรมในสถานศึกษาและคณะกรรมการซึ่งเป็น
คณะกรรมการการจดักิจกรรม  หรือนกัเรียนนัน่เอง  ท างานร่วมกนัและประสานงานกนัโดยมีครูท่ี
ปรึกษาคอยดแูลอยา่งใกล้ชิด 

2.2.3 การจดักิจกรรม 
ในการจดักิจกรรมทกุกิจกรรม ประกอบด้วยประเดน็ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
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การวางแผน  (ใจจริง บุญเรืองรอด, 2538) คือ การก าหนดการล่วงหน้าในการจัด
กิจกรรมให้บรรลผุลในเวลาท่ีเหมาะสม  ในการวางแผนผู้วางแผนจะต้องตอบค าถามตอ่ไปนีใ้ห้ได้
คือ 

- จะจดักิจกรรมอะไร 
- จะจดักิจกรรมเพื่ออะไร 
- จดักิจกรรมให้ใคร 
- ใครเป็นคนจดักิจกรรมนัน้ 
- จดักิจกรรมท่ีไหนและเม่ือไหร่ 
- จดักิจกรรมอยา่งไร 
- ในการจดักิจกรรมนัน้มีข้อเอือ้และข้อจ ากดัอยา่งไร 
- มีคา่ใช้จา่ยหรือทรัพยากรอะไรบ้างท่ีสนบัสนนุการจดักิจกรรม 

ค าถามข้อท่ี 1  ต้องการทราบชนิดของกิจกรรม ค าถามข้อท่ี 2 ต้องการทราบว่าการ
จดักิจกรรมนัน้ต้องการให้เกิดอะไร  หรือการจดักิจกรรมนัน้มีวตัถปุระสงค์อะไร  ส่วนค าถามข้อท่ี 3 
ต้องการทราบวา่ใครควรได้รับผลจากการจดักิจกรรมนัน้ ค าถามข้อท่ี 4-8  เป็นค าถามเพ่ือให้ทราบ
ผู้ด าเนินการจดั สถานท่ี  เวลา  วิธีการ  ทรัพยากรและงบประมาณคา่ใช้จา่ย ตามล าดบั ในค าถาม 
ข้อท่ี 1 - 3 นัน้ยงัมีค าแฝงท่ีต้องท าความกระจา่งอยู ่2 ประการคือ 

-กิจกรรมท่ีจดัควรมีความถ่ีในการจดัสงูเพียงใด 
-การจดักิจกรรมจะจดัเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ 
ดงันัน้จึงจ าเป็นจะต้องท าความกระจ่างในค าถามแฝง 2 ประการนีก้ับค าถามท่ี

เหลืออีก 5 ค าถามดงันี ้
- ความถ่ีของกิจกรรมขึน้อยู่กับองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ประการคือ ความ

จ าเป็นของนกัเรียนกบัทรัพยากรท่ีมี ส่วนการจดักิจกรรมเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลนัน้ขึน้อยู่กับ
ธรรมชาติของกิจกรรมและความต้องการของนกัเรียน ถ้าปรากฏว่ากิจกรรมนัน้โดยธรรมชาติแล้ว
จะต้องจดัเป็นรายกลุ่มก็ต้องจดัเป็นกลุ่ม เช่น การแสดงดนตรี  เป็นต้น ส่วนใหญ่กิจกรรมจะเป็น
กลุ่มแทบทัง้สิน้ แตห่ลายๆกิจกรรมสามารถท าเป็นรายบคุคลได้ เช่น การฝึกสมาธิ  การฝึกถ่ายรูป  
แต่การตดัสินใจให้จดักิจกรรมเป็นรายบุคคลนัน้ควรค านึงว่าจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่  โดยสรุป
แล้วการจดักิจกรรมมกัจะต้องจดัเป็นกลุม่ 

- ผู้จดักิจกรรม  (ค าถามข้อท่ี 4) โดยหลกัการแล้วผู้จดักิจกรรมควรเป็นหน้าท่ีของ
นกัเรียนเองครูอาจารย์มีหน้าท่ีเพียงท่ีปรึกษาเท่านัน้ แต่ถ้ายึดหลกัการนีต้ายตวัตลอดไปทุกกรณี
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คงจะไม่ได้ ทัง้นีต้้องพิจารณาถึงวุฒิภาวะของนกัเรียนและกิจกรรมท่ีจะจดัด้วย ถ้านกัเรียนมีวุฒิ
ภาวะสงู  และกิจกรรมไม่ยากนกัอาจจะยึดหลกัการดงักล่าวได้คอ่นข้างสมบรูณ์  แตถ้่านกัเรียนยงั
เยาว์อยู่มากประกอบกบักิจกรรมนัน้ก็คอ่นข้างยากด้วย บทบาทของครูจะเป็นเพียงท่ีปรึกษาอย่าง
เดียวไมไ่ด้จ าเป็นต้องเพิ่มบทบาทตามความจ าเป็นเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปได้ 

- อนึ่งกิจกรรมหลายชนิดจ าเป็นต้องมีผู้ รู้พิเศษมาเป็นวิทยากร เช่น การปาฐกถา  
การฝึก สมาธิฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านีอ้าจจะสังเคราะห์เข้าอยู่ในประเภทผู้ ร่วมรับผิดชอบกิจกรรม
ด้วย  ในการเลือกก็ควรยึดหลักคล้ายกัน  โดยเร่ิมจากนักเรียนเองก่อน  รองลงไปก็คือ ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  พ้นจากนีจ้ึงเลือกบุคคลภายนอก  ซึ่งบุคคลแรกท่ีควรเลือกก็คือ  ผู้ปกครอง
นกัเรียนกรรมการโรงเรียน  ศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารการศกึษา  และบคุคลทัว่ไป ตามล าดบั 

- สถานท่ีจัดกิจกรรม ( ค าถาม ข้อท่ี 5 ) การเลือกสถานท่ีส าหรับกิจกรรม
จ าเป็นต้องพิจารณาจากเกณฑ์หลายประการดงันี ้  (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2540)  

- ปริมาณผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีปริมาณมากจ าเป็นต้องใช้
สถานท่ีท่ีกว้างขวางตามไปด้วย  ความแออดัยอ่มมีผลตอ่การจดักิจกรรมได้ ขณะเดียวกนัถ้ามีห้อง
กว้างขวางแตมี่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมน้อยก็จะดเูวิง้ว้าง  ขนาดสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัผู้ ร่วมกิจกรรมจงึมี
ความจ าเป็น 

- ท่ีตัง้ ถ้าท่ีจดักิจกรรมอยู่ไกลเกินไป อาจมีปัญหาในเร่ืองความร่วมมือได้ ท่ีจัด
กิจกรรมจึงควรอยู่ไม่ไกลจนเกินไป ถ้ามีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองสถานท่ีจดักิจกรรม มกัจะยอมให้
เสียงข้างมากเป็นผู้ตดัสิน 

- ความเหมาะสมของการเลือกสถานท่ีจัดกิจกรรมจ าเป็นต้องพิจารณาว่า
กิจกรรมท่ีจดันัน้เป็นกิจกรรมอะไร  จะต้องเลือกสถานท่ีให้เหมาะสมกบักิจกรรมนัน้ 

- ความปลอดภัยเป็นเกณฑ์ส าคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกสถานท่ี ความ
ปลอดภัยท่ีต้องพิจารณาอันดบัแรก ก็คือ ความแข็งแรงของอาคารสถานท่ีท่ีจะรับได้กับจ านวน
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  มีอยู่ไม่น้อยท่ีมีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการช ารุดของสถานท่ีท่ีใช้จัด
กิจกรรม  นอกจากนัน้จะต้องแน่ใจสถานท่ีนัน้มีทางออกท่ีดี  เมือเกิดมีภัย เช่น ไฟไหม้ หรือเหตุ
อ่ืนๆ ท่ีต้องให้คนออกจากอาคารโดยเร็ว 

- ยังมีเกณฑ์อ่ืนๆ  อีกหลายประการท่ีเป็นหน้าท่ีของผู้ จัดกิจกรรมท่ีจะต้อง
พิจารณาเพ่ือเลือกสถานท่ีจดัให้เหมาะสมท่ีสดุเป็นกรณีๆไป  

- เวลาจดักิจกรรม  (ค าถามข้อท่ี 6)  การพิจารณาเวลาในการจัดกิจกรรม  อาจ
พิจารณาได้ 2 กรณี คือ ความยาวของเวลาท่ีใช้จดักิจกรรมและโอกาสของการจดักิจกรรม 
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- ความยาวของเวลา  ในการจดักิจกรรมจะต้องไม่จดัให้เยิ่นเย้อ เพราะจะท าให้ผู้
ร่วมกิจกรรมเบื่อหน่าย  เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมควรกระชับรวดเร็ว  เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมร่วมท ากิจกรรมได้มากๆ แม้เวลายืดยาวไปก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ 

โอกาสของการจดั  พิจารณาได้จากเกณฑ์หลายประการ คือ  
- จดัตามเทศกาล ซึ่งอาจเป็นประเพณีประจ า เช่น ลอยกระทง วิสาฆบูชา ฯลฯ  

ควรจดัเวลาให้เป็นไปตามประเพณี 
- จดัในเวลาท่ีว่าง ถ้ากิจกรรมไมถ่กูจ ากดัด้วยประเพณี ก็มกัจะจดักนัในเวลาวา่ง

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวา่งจากการศกึษาเลา่เรียนจะสะดวกมาก 
- จดัตามโอกาสเหมาะ เม่ือมีเหตกุารณ์เกิดขึน้และอยู่ในความสนใจของคนทัว่ไป

การจดักิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ ย่อมจะได้รับความสนใจ เช่น เหตกุารณ์เก่ียวการเลือกตัง้ การสู้
รบ ฯลฯ 

- จดัในเวลาเหมาะสม  กิจกรรมท่ีจดัอาจจะเหมาะกับเวลาแตกต่างกันไป  เช่น  
เช้า สาย บ่าย เย็น ค ่า การเลือกเวลาท่ีเหมาะสมก็จะได้รับความร่วมมือและมีโอกาสบรรลุ
วตัถปุระสงค์ได้มาก 

วิธีการจดักิจกรรม (ค าถามข้อท่ี 7) จะแปรไปตามวตัถปุระสงค์และชนิดของกิจกรรมท่ีจดั 
ซึ่งผู้จดักิจกรรมจะต้องมีความรับผิดชอบด าเนินการ  โดยจะจดัวิธีใดย่อมจะต้องมีการประชมุตก
ลงกนัลว่งหน้า 

ข้อเอือ้ข้อจ ากดั  (ค าถามข้อท่ี 8) ข้อเอือ้และข้อจ ากดัในการจดักิจกรรมนัน้เก่ียวข้อง
กับสิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วบางส่วน  แต่โดยทั่วไปแล้วการพิจารณาข้อเอือ้และข้อจ ากัดจะ
พิจารณาจากทรัพยากรอนัประกอบด้วย 

1. ก าลงัคน 
2. ก าลงัเงิน 
3. วสัดอุปุกรณ์   อาคารสถานท่ี 
4. การจดัการ 

ดงันัน้ในการจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  สิ่งส าคญัของการจดักิจกรรม  คือ การ
วางแผนในการจดัเพ่ือให้การจดักิจกรรมดงักลา่วบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

2.2.4 การตดิตามดแูลการจดักิจกรรม 
การติดตามดูแลการจัดกิจกรรมเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้ บริหารสถานศึกษาเพ่ือ

ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือช่วยให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเสริม
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หลกัสตูรเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ซึ่งได้ก าหนดไว้และปอ้งกนัปัญหาวามผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดขึน้
เพ ร า ะ ผู้ ด า เนิ น ง า น อ า จ จ ะ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ค ว า ม ร อ บ ค อ บ ไม่ เ พี ย ง พ อ 
 (ไพโรจน์ นาคะสวุรรณ เเละวนันอร์ มะทา, 2528) 

นอกจากนีใ้นการติดตามดแูลการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ยงัเป็นหน้าท่ีของครูท่ี
ปรึกษากิจกรรมซึ่งต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง  เพ่ือสะดวกใน
การศึกษาแนวคิดและติดตามการด าเนินงานได้ทนัท่วงที เพ่ือเตรียมปอ้งกนัปัญหาต่างๆ  อนัอาจ
เกิดขึน้จากการจดักิจกรรมได้ทนัเหตกุารณ์  

สรุปได้ว่า การติดตามดูแลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง คือ ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษากิจกรรม  ซึ่งจ าเป็นต้องท าการติดตามดูแลกิจกรรมอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึน้ขณะด าเนินการจัดกิจกรรมและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในระหวา่งการจดักิจกรรม 

2.3 การประเมินผลการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
การประเมินผลการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  จดัเป็นขัน้ตอนส าคญัเพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ือ

น ามาปรับปรุงพฒันาแก้ไขปัญหาในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร ให้ดียิ่งขึน้  การประเมินผลการ
จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรประกอบด้วยขัน้ตอน ดงันี ้

2.3.1 การประเมินผลการจดักิจกรรม 
การประเมินผลการจดักิจกรรมนัน้  (พระราชบญัญัติการศกึษา, 2553) ได้ก าหนดไว้

วา่ ในระหวา่งการท ากิจกรรม ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้ประเมินและบนัทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เรียน  
ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการประเมินผลการเรียนฯ 

ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ เเละวันนอร์ มะทา (2528) ได้เสนอการประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไว้ดงันี ้การประเมินผลในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรนัน้มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง  เพราะผลจากการประเมินจะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นวา่  การจดักิจกรรมนัน้มีความส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  นอกจากนีย้งัเป็นโอกาสได้ส ารวจความสนใจ  ความต้องการ
ของสมาชิกและข้อบกพร่องตา่งๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะให้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดักิจกรรม
ในปีตอ่ไปให้ดียิ่งขึน้  การประเมินผลท่ีดีนัน้ควรจะท าหลายๆวิธี  เพ่ือจะได้ข้อมลูใกล้ความเป็นจริง
มากท่ีสุดวิธีการประเมินผลควรจะประเมินจากบุคคลทุกกลุ่ม  ซึ่งมีส่วนรับรู้หรือร่วมในการจัด
กิจกรรมนัน้ๆ เชน่  

- ประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือสรุปโครงการ  ศึกษาผลความส าเร็จ  แ ละ
ข้อบกพร่องในการจดัด าเนินงาน 



  39 

- สุม่สมาชิกตอบแบบสอบถาม เพ่ือศกึษาสมัฤทธ์ิผลของการจดักิจกรรม 
- รับฟังข้อคดิเห็นจากครู  อาจารย์ ซึง่มีความสนใจในการจดักิจกรรม 
- รับฟังการวิเคราะห์ผลงานจากผู้บริหาร  หลงัจากท่ีสรุปเสนอผลโครงการแล้ว 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมควรวางเกณฑ์และแบบฟอร์มให้ใช้เหมือนกันทุก
ชมุนมุหรือชมรม  การประเมินผลควรจดัท าดงันี ้คือ 

1. ประเมินผลการจดักิจกรรมทุกครัง้ สรุปประเมินผลการจดักิจกรรมก่อนสิน้ปี
การศกึษา  เพ่ือเสนอให้วิทยาลยัได้ทราบผลการด าเนินงานพร้อมกบับญัชีรายรับรายจา่ย 

2. การประเมินผลทกุครัง้จะต้องมีการท ารายงานสรุปผล  การประเมินเก็บไว้เป็น
หลักฐานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการรุ่นต่อไปได้ศึกษาวิธีการจัดการด าเนินงานด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลว และเพ่ือเป็นข้อมลูสรุปการประเมินก่อนสิน้ปีการศกึษา 

 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2540) กล่าวถึง หลักการ การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรไว้ดงันี ้
การประเมินผลต้องท าให้ตรงเป้าหมายท่ีวางไว้  และท าหลายๆด้านแล้ว

ตีความหมายออกมาโดยพิจารณาว่าจะต้องมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการทัง้หมดของโรงเรียน
อย่างไร มิใช่ดูว่าจะแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง  หรือเฉพาะกิจกรรมท่ีนักเรียนท าเท่านัน้ต้องดูทัง้
โครงสร้างทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ต้องช่วยกันประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
ชดัเจนและกว้างขวาง  บุคคลเหล่านี ้ ได้แก่  นกัเรียน ครูอาจารย์  ครูท่ีปรึกษา  ผู้บริหาร  พ่อแม ่
และ บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 

1). ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือสรุปผลโครงการ  ศึกษาความส าเร็จและ
ข้อบกพร่องในการจดัด าเนินงาน 

2). สุ่มสมาชิกตอบแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสมัฤทธ์ิผลของการจดักิจกรรม
ประจ าปี  หนงัสือคูมื่อในห้องสมดุควรจดัหนงัสือเหลา่นีไ้ว้สกัตอนหนึ่งเพ่ือประโยชน์แก่การค้นคว้า
เร่ืองกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า  การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งโดยน าผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงการจดักิจกรรมให้ดีขึน้ในโอกาส
ตอ่ไป 
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2.3.2  การรายงานผลการจดักิจกรรม 
หลังจากการประเมินผลการจดักิจกรรมเสร็จสิน้แล้วควรมีการสรุปการจดักิจกรรม

จดัท ารายงานผลการจดักิจกรรมทกุครัง้เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดักิจกรรมและน าไปปรับปรุงการจดั
กิจกรรมในครัง้ตอ่ๆ ไป 

การรายงาน  (Reporting)  หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบญัชาเพ่ือให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ  สะดวกแก่การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน
ในขณะเดียวกันควรเสนอรายงานให้แก่ผู้ ร่วมงานทราบด้วย  การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการ
บนัทึกหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานไว้เป็นระยะๆ มีการวิจยั  การประเมินผล การตรวจสอบเป็น
ระยะจึงจะสามารถรายงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ลักษณะของการายงานจะประกอบด้วยสิ่ง
ตา่งๆ ดงันี ้

1. การรายงานเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหาร 
2. การรายงานจะต้องมีผู้ รายงานเป็นใครคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง  รายงานต่อคน

หนึง่หรือกลุม่หนึง่  อาจจะเป็นผู้ ร่วมงาน  ผู้บงัคบับญัชา  หรือประชาชน 
3. การรายงานเป็นการให้ข่าวสาร  ซึ่งการให้ข่าวสารก็ต้องอาศยักรรมวิธีท่ีดีของ

การส่ือความ 
การรายงานจึงถือว่าเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญขัน้ตอนหนึ่งของการบริหารกิจกรรม

นักเรียน  การรายงานท่ีดีย่อมท าให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานของ
ผู้บริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2540)  

 ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ เเละวนันอร์ มะทา (2528) กล่าวว่า การประเมินผลทุกครัง้
จะต้องมีการท ารายงานสรุปผลการประเมินเก็บไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือใช้เป็นข้อมลูให้คณะกรรมการ
รุ่นต่อไปได้ศึกษาวิธีการจัดการด าเนินการทัง้ด้านความส าเร็จและความล้มเหลว  และเพ่ือเป็น
ข้อมลูสรุปการประเมินก่อนสิน้ปีการศกึษา 

สรุปได้ว่า  การประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญเน่ืองจากผลท่ีได้จากการ
ประเมินผลการจดักิจกรรมจะสะท้อนให้เห็นข้อดีข้อเสียในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรม แล้วน า
ผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป  การประเมินผลการจดักิจกรรมควรจดัท า
เป็นระบบ และมีหลักการอันประกอบไปด้วยการประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  การรวบรวมข้อมูลจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการจดักิจกรรม  การวิเคราะห์
ข้อมูล  การแปลผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  และขัน้สุดท้ายคือการน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์
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ข้อมลูสรุปและจดัท าเป็นรายงานผลการจดักิจกรรมเม่ือสิน้ภาคการศกึษาทกุครัง้  เพ่ือน าข้อมลูไป
ใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 
3.ศิลปศึกษา 

แนวคิดในการสอนศลิปศกึษา 
ถ้าเกิดมีปัญหาว่า เราควรสอนศิลปะกนัอย่างไร เราคงหาค าตอบได้ยากเพราะเก่ียวข้อง

กับความมุ่งหมายของวิชาศิลปะ  ความเข้าใจของครูผู้ สอน เนือ้หาวิชา  ตลอดจนระดับของ
นักเรียน  ดังนัน้การท่ีจะตอบปัญหานี ้ควรจะต้องพิจารณาความมุ่งหมายของวิชาศิลปศึกษา
โดยทัว่ไปเสียก่อน  ว่านกัการศกึษาปัจจบุนัได้ก าหนดความมุ่งหมายของวิชาศิลปศกึษาไว้อย่างไร  
แล้วจงึพิจารณาความเข้าใจของครู  ความเช่ือทางศลิปะ  ประสบการณ์ทางศลิปะ  การจดักิจกรรม  
และวิธีสอนตามล าดบั  เพ่ือให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จ  ตามความมุง่หมายท่ีได้วางไว้ 

ตามหลกัสตูร แกนกลางขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 กลา่วไว้ว่า การสอนศลิปศกึษา
มีความมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมเด็กให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ทกัษะ ความสามารถ วิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนง
ตา่งๆ เหมาะสมตามวยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้เด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิด ความสนใจและความถนดัตามธรรมชาติออก
โดยเสรีให้รู้จกัใช้ศลิปะ  เพ่ือสง่เสริมความเจริญทางด้านจิตใจและอารมณ์ 

2. ให้ มีความคิด ริเร่ิม   และส ร้างสรรค์  เพ่ื อส่ ง เส ริมศิลปวัฒ นธรรมใน
ชีวิตประจ าวนัของบคุคล  และชมุชน ให้มีความช่ืนชม และรู้คณุคา่ในศลิปะของชาติ 

3. ให้รู้สึกช่ืนชม และซาบซึง้ในความงามของธรรมชาติด้านต่างๆ  คือ สี เสียง 
ฯลฯ และให้เป็นผู้ มีความเจริญทางจินตนาการ 

4. ให้รู้จักใช้ศิลปะ  เพ่ือความเพลิดเพลินร่าเริง และผ่อนคลายอารมณ์ในเวลา
ว่างให้รู้หลกัเบือ้งต้นของศิลปะในการออกแบบ เลือกสี สะสม ตกแต่ง และกลวิธีอ่ืนๆ อนัเป็นมูล
ฐานของการแสดงออกทางศลิปะและการตดัสินใจ 

5. ให้รู้จกัฟังเพลง  ร้องเพลง  ฟ้อนร า  ฟังและเลน่ดนตรี พอสมควร 
6. ให้รู้จกัส ารวจหรือประเมินคา่ของท่ีท าขึน้เอง หรือผู้ อ่ืนสร้างขึน้  และหาทางท า

ให้งานของตนมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
7. ให้รู้จกัใช้ความรู้ทางศลิปะเป็นเคร่ืองชว่ยในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ตามหลกัสตูร 
8. ให้เรียนรู้และเข้าใจท่ีมาของศลิปะไทยและศลิปะท่ีเป็นของตา่งประเทศ 
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จากความมุ่งหมายดังกล่าวทัง้ 10 ประการนี ้จะเห็นว่าเป็นความมุ่งหมายรวมศิลปะ
แขนงดนตรี ซึง่สง่เสริมประสาทสมัผสัทางห ู และศลิปะท่ีส่งเสริมประสาทสมัผสัทางตา และมือเข้า
ไว้ด้วยกนั  ดงันัน้เพ่ือให้ตรงกับแนวคิดในการสอนศิลปศึกษา จึงบ่งเฉพาะศิลปะแขนงท่ี ส่งเสริม
ประสาทสัมผัสทางตา และมือ หรือเรียกว่า (Visual Art) เท่านัน้และก าหนดความมุ่งหมายของ
ทศันศิลป์โดยเฉพาะขึน้  เพ่ือก าหนดขอบข่ายของปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับครู  และ
ผู้สนใจทัว่ไป  (อารี สทุธิพนัธุ์, 2557)  

แนวคิดในการสอนศิลปศึกษาแขนงทัศนศิลป์ในระดบัประถมศึกษาต้นตอนควรมี
ความมุง่หมายดงันี ้

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ความริเร่ิมเหมาะสมกบัวยั  ระดบั
ความสนใจ  ตามความสามารถของแตล่ะบคุคล 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการแสดงออก  มีประสบการณ์ทาง
ศลิปะมีเจตคตแิละทกัษะท่ีเหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รู้จักผ่อนคลายอารมณ์  
เสริมสร้างรสนิยม  และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวม 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถบังคับ มือ ตา แสดงออกตามความคิดท่ีต้องการได้  
ตามความเหมาะสมของวสัดแุละวิธีการ 

ความมุ่งหมายเฉพาะท่ีกล่าวข้างบนนีเ้น้นความคิดสร้างสรรค์  และความสามารถ
ของผู้ เรียนเป็นส าคญั  ความคิดสร้างสรรค์ในความมุ่งหมายนี ้หมายถึง  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่างๆ  ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมเป็นผลมาจากการเรียนรู้  ความคิดริเร่ิม และศกัยภาพ  
( Potentiality )  ของแต่ละบุคคลก่อให้เกิดเป็นรูปทรงแปลกใหม่ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์เดิมเป็นอนัมาก เพราะฉะนัน้การท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ จะต้อง
จดัสภาพแวดล้อม วสัดอุุปกรณ์ให้เพียงพอ  ให้เร้าใจ  เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สืบเน่ืองต่อ
กนั (อารี สทุธิพนัธุ์, 2557)  

 
ม. วิรุณ ตัง้เจริญ, เเละโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมูลนิธิอารี สุทธิพนัธุ์ (2551) ได้

กลา่วไว้วา่ ความเช่ือทางศลิปศกึษาในปัจจบุนั พอจะสรุปได้ดงันี ้
1. เช่ือว่านัก เรียนทุกคนมีความสามารถ ท่ีจะส ร้างสรรค์ ได้ตามศักยภาพ 

(Potentiality)  ของตน 
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2. เช่ือว่านักเรียนทุกคนควรจะได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะท่ีเหมาะสมและ
จ าเป็นเทา่เทียมกนั 

3. เช่ือวา่นกัเรียนทกุคนจะต้องมีเสรีภาพในทางความคดิ 
4. เช่ือว่าศิลปศึกษา  และประสบการณ์ทางศิลปะเป็นพืน้ฐานอันส าคัญในการ

แสดงออก 
5. เช่ือว่าศิลปศึกษา  มีส่วนช่วยพัฒนารสนิยมและส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดี ใน

ระบอบประชาธิปไตย ความเช่ือดงักล่าวถือเป็นแนวส าหรับก าหนดขอบข่ายของประสบการณ์ทาง
ศลิปะการจดักิจกรรมตลอดจนวิธีการสอน 

วิชาศิลปศึกษานัน้   จริงๆ แล้ว  ก็คือการ ศึกษาท่ีเก่ียวกับศิลปะนั่นเอง และ
ความหมายของศิลปะนัน้ กว้างขวางมาก เช่น  (ม. วิรุณ ตัง้เจริญ, เเละโครงการบริการวิชาการแก่
ชมุชนมลูนิธิอารี สทุธิพนัธุ์, 2551) 

- ศิลปะคือการกระท าทุกอย่างท่ีมนุษย์ต้องการสร้างขึน้  เพ่ือให้มีความงาม  
ความแปลก  และมีประโยชน์เทา่ท่ีความสามารถและแรงบนัดาลใจของมนษุย์จะแสดให้ปรากฏได้ 

- ศิลปะคือภาษาของเส้น  รูปแบบ สี และส่วนประกอบต่างๆ ทางศิลปะ ซึ่ง
มนษุย์แสดงออกตามความรู้สึก ความคิดและจินตนาการศิลปะพบได้ในกิจกรรมตา่งๆ ของมนษุย์
จากประตบู้าน ตลาด จนประตวูดั จากโต๊ะอาหารจนถึงหน้าปกหนงัสือ ฯลฯ 

- ศิลปะคือพลงัความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ในรูปแบบของสญัลกัษณ์ หรือ รูป
ของภาษาท่ีไมต้่องพดู ศลิปะไมใ่ชก่ารเลียนแบบ แตเ่ป็นการสร้างสรรค์รูปแบบขึน้ใหม่ 
 

ความหมายส่วนหนึ่งของศิลปะท่ีกล่าวนีย้ังแบ่งลักษณะของศิลปะออกได้เป็นหมวด
ใหญ่ๆ 2 หมวด คือ 

1. ศิลปะประเภทท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ทางประสาทตา  หรือเรียกว่าทัศนศิลป์ 
(Visual Art) 

2. ศิลปะประเภทท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ทางประสาทหูและสมอง หรือเรียกว่า โสต
ศลิป์ (Audio Art) 

ศิลปะทัง้สองหมวดนีเ้ก่ียวข้องกับการใช้มือสร้างสรรค์ตามวสัดแุละวิธีการอนัเหมาะสม
ให้เป็นรูปแบบตามความมุง่หมายตา่งๆ ของศลิปะดงักลา่ว 
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1. ส าหรับความมุง่หมายโดยเฉพาะในวิชาศิลปศกึษานัน้  ยงัแบง่ออกเป็นศิลปศกึษา 
ก. และ ศลิปศกึษา ข. อีกในท่ีนีจ้ะกลา่วเฉพาะ ศลิปศกึษา ก. เทา่นัน้ ศิลปศกึษา ก. คือศลิปศกึษา
ท่ีเก่ียวข้องกบัประสารทสมัผสัทางตา และทางมือ มีความหมายตา่งๆ กนั 

2. การส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาความสามารถเจตคติและพฤติกรรม เพ่ือสามารถ
ถ่ายทอดสภาพของสงัคมและวฒันธรรม 

3. การส่งเสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจส่ือกลางร่วมกันทางความรู้สึก ท่ีแสดงออกด้วย
องค์ประกอบตา่งๆ ทางศลิปะเชน่ เส้น รูปทรง สี ฯลฯ 

4. การส่งเสริมการแสดงออกอย่างเสรี  ตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพทางวฒันธรรม  และคา่นิยมของสงัคมตามปริมาณความสามารถของนกัเรียนแตล่ะ
คนในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

5. กระบวนการเร้าและกระตุ้ นความสนใจของนักเรียนด้านอารมณ์ อุปนิสัยและ
บคุลิกภาพ ทัง้ยงัชว่ยสง่เสริมความพากเพียรในการใช้มือ และความคดิสร้างสรรค์ด้วย 

6. การส่งเสริมให้นักเรียนเจริญงอกงามในทางความคิดริเร่ิม ประดิษฐ์คิดค้น 
ความคดิสร้างสรรค์ และความสามารถในการแสดงออกเป็นรูปแบบอย่างเสรี 

7. การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติแวดล้อมและสามารถถ่ายทอดธรรมชาติ
แวดล้อมนัน้ๆ ด้วย รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดท่ีเหมาะสม 

8. การส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีก าลังท าอยู่  และท่ีได้ท าไปแล้ว
เพ่ือสามารถประเมินผลให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้ในกิจกรรมนัน้ๆ 

9. การพัฒนาการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับมิติท่ีได้จากการรับรู้นัน้ๆ เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม ตามความรู้และความสามารถเป็นการ
ลงทนุทางด้านความคดิสร้างสรรค์ ความคดิริเร่ิมจินตนาการเพ่ือตนเองและสงัคม 

ความหมายของศิลปศึกษา ทัง้ 9 ประการดังกล่าวนี ้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มุ่งอยู่ท่ีตัว
นกัเรียนและวิธีการท่ีถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ และวสัดท่ีุเหมาะสม ซึ่งขยายความเข้าใจมา
จากความหมายของศิลปะท่ีเก่ียวกับการมองเห็น  หรือทัศนศิลป์นั่นเอง  ดังนัน้เราน่าจะได้ท า
ความเข้าใจเก่ียวกบัทศันศลิป์ด้วย (Visual Art ) 
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การสอนศลิปะนกัเรียนระดบัประถม 
วิธีสอนศลิปะ 

กลุ่มสาระการเ รียน รู้ศิลปะ (ท ัศนศิล ป์ ) เป็นกลุ่มสาระท่ีเน้นภาคปฎิบัติ เน้น
สุนทรียภาพ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนรู้ครูมีวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆท่ี
สามารถให้บรรลถุึงจดุประสงค์ในการจดัการเรียนรู้ นีรมล ตรีณสาร สวสัดิบตุร ได้กล่าวถึงวิธีการ
สอนศลิปะไว้ดงันี ้

Directed Teaching 
สอนโดยมีล าดบัขัน้ก าหนดได้   มีการท าแบบฝึกหดัให้ก้าวหน้าไปตามล าดบั ยดึหลกั

วา่นกัเรียนมาโรงเรียนเพ่ือเรียน และครูเป็นผู้ให้ความรู้ เทคนิค บอกให้ท าตามหลกัตามจริง (facts) 
วตัถุประสงค์ เพ่ือให้ช านาญในการออกแบบการใช้สี การวาดภาพระบายสี การท าหุ่น การเขียน
ตวัอกัษร ฯลฯ วิธีนีต้้องการให้เด็กมีงานท าอยูเ่สมอและรับประกนัว่า เด็กจะผลิตผลงานออกมาได้
เหมือนและถูกต้องท าให้เด็กไม่มีความคิดรึเร่ิมสร้างสรรค์ ความรู้สึกในความสวยงามสวยงามถูก
บดิเบือนไป และความเจริญในการพฒันาตนเองก็ชะงกั        

ประโยชน์ของวิธีนี ้ เหมาะส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา หรือการศึกษาผู้ ใหญ่ หรือ
ส าหรับนกัเรียนมธัยมปลาย ถ้าใช้อย่างระมดัระวงัและไม่มากเกินไปนกั เพราะในการเรียนขัน้สูง
บางครัง้ก็มีความจ าเป็นทางเทคนิคท่ีครูจะต้องชว่ยแสดงหรือแนะวิธีท าให้ 

Free Expression 
ตา่งกบั Directed Teaching ในข้อท่ีวา่นกัเรียนท างานไปตามสบายเกิดจากตวัเด็ก

เอง ครูไมบ่งัคบั ใหมโ่อกาสได้แสดงออกตามความต้องการและความสามารถของตน 
ข้อแย้ง 
1. แม้ทางการศ ึกษาและจ ิตว ิทยาจะเห ็นว ่าควรให้เด็กม ีเสรีภาพในการ

แสดงออกเพ่ือเจริญเติบโต แตก็่เห็นวา่การแนะแนวของครูก็เป็นสิ่งส าคญั 
2. การที่จะให้เดก็มีพฒันาการทางความคิดริเร่ิม ก็ต้องการมีการเตรียมแรง

กระตุ้นและการจงูใจท่ี สมควร 
3. ถ้าปล่อยให้เด็กท างานตามใจชอบอยู่เสมอ พอถึงระยะหนึ่งก็จะกลายเป็น

การท างานที่ไม่มี จุดมุ่งหมาย ไม่มีความหมายอะไร ท าไปเร่ือยๆ เพราะถ้าไม่มีใครแนะน า 
เดก็ก็จะท าไปอย่างนัน้ซ า้ๆ กนั และท าของง่ายๆ ท่ีไมมี่อปุสรรค และท าซ า้ซากอยูแ่บบเดมิ 
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Core Teaching 
เน้นเร่ืองสงัคมและปัญหาส่วนบุคคล และจดัโครงการเรียนในชัน้ โดยมุ่งปัญหาโดย

ใช้เนือ้หา จากวิชาตา่งๆ ท่ีต้องการมาช่วยในการตอบปัญหานัน้  วิชา เช่น ดนตรี ศิลปะแม้จะไม่มี
เนือ้หาท่ีจ าน ามาตอบปัญหาได้  แตก็่ใช้เป็นเคร่ืองประกอบในการแก้ปัญหา  ตวัอยา่งของการสอน
แบบนี ้เช่น ตัง้ปัญหาว่า “ท าไมจึงจ าเป็นท่ีจะท าให้โรงเรียนของเราสะอาด” ครูและนกัเรียนอาจ
น าเอาความรู้ทางสุขศึกษามาพูดเพ่ือประโยชน์ของความสะอาด ความรู้ทางสงัคมศึกษามาใช้ใน
เร่ืองของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การร่วมมือกันท างาน ช่วยกันไม่ทิง้ผง และช่วยกันท า
ความสะอาด นึกถึงผู้ อ่ืน น าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ เช่น ถ้านกัเรียน 1,067 คน ทิง้กระดาษ
คนละ 2  ชิน้ จะเป็นกระดาษทัง้หมดก่ีชิน้  ในวิชาศิลปะวางแผนช่วยกันท าประกาศเตือน แต่ง
เพลง (ดนตรี) หรือค าขวญั (ภาษาไทย) เร่ืองการไมท่ิง้กระดาษ เป็นต้น 

Correlated Teaching 
- ครูศิลปะพยายามศึกษาว่าเด็กเรียนวิชาอ่ืนๆ เร่ืองอะไรบ้างแล้วเตรียมการสอน

ศลิปะท่ีจะสง่เสริมวิชานัน้ๆ  
ข้อคดัค้านวิธีนีก็้คือ 
- ความเก่ียวพันของเร่ืองท่ีเรียนจากวิชาอ่ืนๆ กับวิชาศิลปะเป็นเร่ืองท่ีครูคิดขึน้เอง 

เด็กไม่ได้เห็นจริงด้วยเหมือนกบัการเรียนแบบ  Core Teaching  (แตก็่มีข้อแม้ว่าถ้าครูสามารถก็
อาจแก้ปัญหานีไ้ด้ ) 

- บงัคบัความสนใจของเดก็ให้อยูใ่นวงท่ีจ ากดั 
- ศลิปะกลายเป็น “คนรับใช้” ของวิชาอ่ืน 
- เห็นคุณค่าของกรแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งมีความส าคัญในชีวิตของเด็กน้อยไป   

(อารี สทุธิพนัธุ์, 2515) 
ในการใช้วิธีสอนศิลปะแบบต่าง ๆ ครูควรค านึงถึงความเหมาะสมกับนักเรียน 

ควรค านึงถึง ข้อดี ข้อด้อยของวิธีสอนแตล่ะแบบ อาจจะใช้การสอนหลายวิธีผสมผสานกัน 
เพื ่อให้เกิดความสมดลุ ครูควรค านึงถึงความเป็นศิลปะท่ีนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนักเรียนเกิด
สนุทรียภาพ ผ่อนคลายจากวิชาการต่างๆ นักเรียนมีความสุข ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพบรรล ุจดุประสงค์ท่ีวางไว้ และเกิดประโยชน์สงูสดุกบันกัเรียน 
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ล าดบัขัน้การเรียนรู้ศลิปะ 
ในการเรียนรู้เก่ียวกับศิลปะของนกัเรียนพฒันาการเร่ิมแรกท่ีนกัเรียนได้เร่ิมเรียนรู้จนถึง

พฒันาการสงูขึน้ไปตามล าดบั อ าไพ ตีรณสาร แบง่ไว้เป็น 3 ขัน้คือ  
ขัน้ไร้เดียงสา (innocent Stage)หมายถึง การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะด้วย

ความกล้าและปราศจากอิทธิพลของความรู้หรือลักษณะต่างๆ ในสังคมสิ่งต่างๆ เกิดจากความ
เข้าใจหรือความต้องการภายในของเด็กโดยมิได้ค านงึถึงความต้องการของคนภายนอก  

ขัน้ตามสงัคม (conventional Stage)เม่ือเด็กโตขึน้อีกระยะหนึ่งจะเกิดการเรียนรู้สิ่ง
ตา่งๆ ในสงัคมมากมาย เชน่ เพลงยอดนิยม โครงกลอน  นวนิยาย การ์ตนู ภาพวาด  สิ่งตีพิมพ์  ซึ่ง
เด็กจะสร้างความคิดรวบยอดจากลกัษณะท่ีเป็นท่ียอมรับของสงัคมทัง้นีร้วมถึงนามธรรมตา่งๆ  ท่ี
แฝงมาในรูปวตัถธุรรม เชน่ ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความโหดร้าย  ความรัก  การรับรู้เหลา่นี ้
จะถูกซึมซบัโดยไม่รู้ตวักล่าวคือสิ่งตา่งๆ ท่ีได้รับการยอมรับโดยปราศจากความจ าเป็นต้องขบคิด
หรือหาเหตผุล  

 ขัน้การกล่อมเกลา (cultirvated Stage) คือขัน้ท่ีเปล่ียนสภาพจากการรับรู้จาก
สามัญส านึกมาเป็นการศึกษาด้วยความคิดจากความรู้  และเหตุผล  และแง่มุมต่างๆ  ท่ีรับรู้มา
จากสงัคม จะได้รับการวิเคราะห์แยกแยะกลัน่กรอง และรวบรวมสะสมไว้ในคลงัความคิดเป็นต้น
วา่ในบรรดางานศิลปะท่ีมีอยู่มากมายในสงัคมนัน้  งานใดดมีูคณุคา่  หรืองานใดดดู้อยคณุคา่เป็น
ต้น  (วิรัตน์ พิชญไพบลูย์, 2528) 
 

พฒันาการทางด้านศลิปะ 
พฒันาการทางด้านศิลปะ หมายถึง กระบวนการแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

ของเด็กซึ่งปรากฏอยู่ในผลงานพฒันาการจากวยัหนึ่งไปสู่อีกวนัหนึ่งอย่างต่อเน่ืองกันพฒันาการ
ดงักล่าวจะด าเนินไปช้าหรือเร็วขึน้อยู่กบัพืน้ฐานความสนใจและความสามารถทางศิลปะประกอบ
กบัสิ่งแวดล้อมและแรงจงูใจของแต่ละคน  (พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2546) พฒันาการทางด้านศิลปะ
ของเด็กในแต่ละวยัมีความแตกต่างกัน  วิคเตอร์  โลเวนเฟลด์  (Victor Lowenfield)นกัจิตวิทยา
การศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับศิลปะและการคิดสร้างสรรค์จากงานศิลปะพบว่าเด็กมี
พฒันาการในการวาดขีดเข่ียเป็น 5 ขัน้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การขีดเข่ีย ( Scribbing Stag) ประมาณอายุระหว่าง 2 - 4 ปีแบ่งระยะ
ของการพฒันาการได้ออกเป็น 4 ขัน้คือ 
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ก.   Disordered Scribbling  (2 ปี)  คือการขีดเขียนยังเป็นแบบสะเปะสะปะ
เปล่าคือการขีดเขียนจะเป็นเส้นยุ่งเหยิงโดยปราศจากความหมายทัง้นีเ้น่ืองจากการประสานงาน
ของกล้ามเนือ้ยงัไมดี่ 

ข.   Longitudinal Scribbling ขัน้ขีดเป็นเส้นยาวเด็กเคล่ือนแขนขีดได้เป็นเส้น
ยาวขีดเขียนซ า้ๆ หลายครัง้ทัง้แนวตัง้และแนวนอนแสดงให้เห็นพัฒนาการทางกล้ามเนือ้ว่าเด็ก
คอ่ยๆควบคมุกล้ามเนือ้ของการเคล่ือนไหวของตนเองให้ดีขึน้ระยะนีเ้ด็กจะเร่ิมรู้สึกสนกุสนานและ
สนใจเป็นครัง้แรก 

ค.  Circular Scribbing  เป็นขัน้ท่ีเด็กสามารถขีดแรกเป็นวงกลมระยะนีก้าร
ประสานงานของก ล้าม เนื อ้ ดีขึ น้ การป ระสานงานของก ล้าม เนื อ้  และสายตา (Eye-
handCoordination )  ดีขึน้ เด็กสามารถขีดเส้นซึ่งมีเขาเป็นวงกลมเป็นระยะเด็กเคล่ือนไหวได้
ตลอดทัง้แขน 

ง.  Noming Scribbing ขัน้ให้ช่ือรอยขีดเขียน  การขีดเขียนชดัมีความหมายขึน้
เส้นจะวาดเป็นรูป น้อง พ่ี พ่อแม่  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตวัเด็ก  ขณะขีดเขียนไปเด็กก็จะบรรยายไป
ด้วย ถ่ายทอดออกมาในรูปการขีดเขียนและความคดิค านงึในภาพ 

ขัน้ท่ี  2 ขัน้เร่ิมขีดเขียน ( Pre- Schematic Stage) ( 4-7 ปี) เป็นระยะเร่ิมต้นการ
ขีดเขียนภาพอย่างมีความหมายการขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างขึน้สมัพนัธ์กบัความจริงของโลก
ภายนอกมากขึน้มีความหมายกบัเดก็มากขึน้ซึง่จะสงัเกตได้จาก  

ก. คนท่ีวาดอาจเป็น  พอ่  แม ่ พ่ี น้อง   ตุ๊กตาท่ีรัก ฯลฯ 
ข. ชอบใช้สีท่ีสะดุดตา  ไม่ค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วแต่สีไหน

ประทบัใจ 
ค. ช่องไฟ ( Space) ภายในภาพยงัไม่เป็นระเบียบสิ่งท่ีเขียนมกักระจดักระจาย

ไมส่มัพนัธ์กนั 
ง. การออกแบบ ( Design) ไม่คอ่ยมีหรือไม่มีเอาเลย แล้วแต่จะนึกคิดหรือคิดว่า

เป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้
ขัน้ท่ี 3  ขัน้ขีดเขียน  (Schematic Stage ) ( 7-9 ปี ) เป็นขัน้ท่ีขีดเขียนให้คล้ายของ

จริงและความเป็นจริงจะพิจารณาได้ตามล าดบัดงันี ้
ก. คน  รูปท่ีออกมาจะแสดงพอเป็นสญัลกัษณ์  ถ้าวาดรูปคณุเราอาจไม่รู้ว่าเป็น

รูปคนและภาพท่ีออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต  เช่น                         ส่วนใหญ่ท่ีเด็กเห็นว่า
ส าคญั  นา่สนใจ ก็จะวา่สว่นนัน้ใหญ่เป็นพิเศษสว่นไหนท่ีไมส่ าคญัอาจตดัทิง้ไปเลย 
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ข. การใช้สี สว่นมากใช้สีตรงกบัความเป็นจริงแตม่กัใช้สีเดียวตลอด 
ค. ช่องว่าง ( Space ) มีการใช้ เส้นฐาน (based line) แล้วเขียนทุกอย่าง

สมัพนัธ์กนับนเส้นฐาน 
ง. งานออกแบบไมค่อ่ยดี  มกัจะเขียนตามลกัษณะท่ีคณุพอใจ 

ขัน้ท่ี  4 ขัน้วาดภาพของจริง   (The Drawing Realism ) ( 9 -11 ปี ) เป็นขัน้เร่ิมต้น
การขีดเขียนอยา่งของจริง  การขีดเขียนจะแสดงออกในท านองตอ่ไปนีคื้อ 

ก. คน จะเน้นเร่ืองเพศด้วยเคร่ืองแตง่ตวัแตก่ระด้าง 
ข. สีใช้ตามความเป็นจริง  แปลอาจเพิ่มความรู้สึก เช่น บ้านคนจนอาจใช้สีมวัๆ 

บ้านคนรวยอาจใช้สีสดๆ มีชีวิตชีวา 
ค. ช่องว่างทุกอย่างในช่องว่างเหล่ียมหลงักนัได้ เช่น ต้นไม้บงัฟ้าได้ วาดฟ้าคลมุ

ไปถึงดนิเส้นระดบั  ( Based Line ) คอ่ยๆหายไป 
ง. การออกแบบ  ประสบการณ์ของเดก็จะท าให้การออกแบบดีขึน้  

ขัน้ท่ี  5 ขัน้การใช้เหตุผล  (The Stage of Reasoning ) ( 11-12 ปี ) ขัน้การใช้
เหตุผล ระยะเข้าสู่วัยรุ่น เป็นระยะท่ีเด็กแสดงออกมาอย่างไม่รู้สึกตวั   ถ้าพิจารณาจากขัน้นีจ้ะ
สงัเกตวา่ 

ก. การวาดคน  จะเห็นข้อตอ่ของคน ซึ่งเป็นระยะเดก็เร่ิมค้นพบ  เสือ้ผ้ามีรอยพริว้
ไหวด้านสดัสว่นก็ใกล้ความจริงขึน้ 

ข. สี แบง่เป็น 2 พวก พวกเราจะใช้สีตามความเป็นจริง ( Visually Minded) สว่น
อีกพวก ( Non Visually Minded) ใช้สีตามอารมณ์และความรู้สกึของตนเอง 

ค. ช่องว่าง พวก Visually Minded  รู้จักเส้นระดบั  รูปเร่ิมมี 3 มิติ  โดยการจัด
ขนาดวัตถุเล็กลงตามล าดับ   ระยะใกล้ไกล ส่วนพวก   Non Visually Minded  ไม่ค่อยใช้
รูป  3  มิติ  ชอบวาดภาพคนและมกัเขียนโดยใช้ตนเองเป็นผู้แสดง  สิ่งแวดล้อมจะเขียนเม่ือจ าเป็น
หรือเห็นวา่ส าคญัเทา่นัน้ 

ง. การออกแบบ พวก  Visually Minded  ชอบออกแบบทางสวยงาม พวก Non 
Visually Minded  มองทางประโยชน์ อารมณ์ แตท่ัง้นีเ้ป็นเพียงการเร่ิมต้นเท่านัน้ ยงัไม่เข้าใจการ
ออกแบบอยา่งจริงจงั  (ศรียา นิยมธรรม, 2550) 

ศิลปะท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น พัฒนาการทางการ
สร้างสรรค์ พฒันาการทางสนุทรียภาพ  พฒันาการทางการเรียนรู้  พฒันาการทางด้านสติปัญญา 
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พฒันาการทางด้านอารมณ์ พฒันาการทางกาย  และพฒันาการทางด้านสงัคม ซึ่งเป็นประโยชน์
กบัตวันกัเรียน ครูสามารถทราบถึงพฒันาการตา่งๆ ของนกัเรียนได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พฒันาการทางการสร้างสรรค์  สามารถคิดดดัแปลง แก้ปัญหาท าสิ่งตา่งๆ ให้ดีมี
คณุคา่กวา่เดมิได้ นกัเรียนแสดงออกโดยการวางแผนงาน วดัผลได้โดยการทดสอบและการสงัเกต 

1.1  การท างานได้อยา่งอิสระโดยไมต้่องคอยถามผู้ อ่ืน 
1.2  มีความเช่ือมัน่ในความคดิของตน 
1.3  ไมล่อกแบบของผู้ อ่ืน 
1.4  สามารถออกแบบได้รวดเร็ว แนน่อน ทนัที 
1.5  มีลกัษณะการแสดงออกแตกตา่งกบัคนอ่ืน และงดงามดีด้วย 

2. พัฒนาการทางสุนทรียภาพ   สามารถรู้และเข้าใจในคุณค่าทางศิลปะอย่างมี
หลกัเกณฑ์ นกัเรียนแสดงออกโดยสามารถเข้าใจและนิยมในศิลปะ   วดัผลได้โดยการทดสอบการ
สงัเกตสมัภาษณ์และแบบส ารวจ 

2.1  ความนิยมเข้าใจท่ีเกิดจากความรู้สกึภายใน 
2.2  ความนิยมเข้าใจท่ีอาศยัประสบการณ์และการปฏิบตัทิางศลิปะ 
2.3  มีความเข้าใจและใช้หลกัการทางสนุทรียภาพได้ถกูต้องเหมาะสม 
2.4  สามารถเลือกแบง่แยกและให้เหตผุลงานศลิปะท่ีดี 

3. พัฒนาการทางการเรียนรู้  สามารถสังเกตเข้าใจในงานศิลปะถูกต้องตามหลัก
ศิลปะ นักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายให้ เหตุผลในความงามอย่างถูกต้อง   การวัด
ความสามารถในด้านท่ีท า ท าได้โดยการทดสอบ การสงัเกต  การสมัภาษณ์ 

3.1 การสงัเกตถึงความถกูต้องของงานตามหลกัเกณฑ์ของงานศิลปะเช่นแสงเงา
ความตืน้ลกึความแตกตา่งในเร่ืองนี ้

3.2  ความรู้สึกท่ีเกิดจากการดูงานศิลปะ เช่น ความรู้สึกในเร่ืองพืน้ผิวอ่อนหรือ
แข็งกระด้าง 

3.3  ความรู้สกึในการเคล่ือนไหวเชน่ การเคล่ือนไหวของร่างกายและสิ่งของ 
4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา มีความสามารถในด้านต่างๆ สามารถจดจ าได้

ละเอียดถูกต้อง ฉลาดเฉียบแหลม   การแสดงออกโดยการแก้ปัญหาได้ดี   การวัดผลโดยการ
สงัเกต  การทดสอบ และการสมัภาษณ์ 

4.1  สามารถสร้างสรรค์งานศลิปะได้ถกูต้องมีรายละเอียดมากและงดงาม   
4.2  การใช้หลกัการทางศลิปะได้เหมาะสม เชน่ การใช้สีในการออกแบบ 
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4.3  มีความรู้ในเร่ืองราวตา่งๆ ได้และเขียนถกูต้องมาก 
5. พฒันาการทางด้านอารมณ์  มีความสามารถแสดงออกอย่างอิสระ เพราะควบคมุ

อารมณ์ได้ มีความมัน่ใจในการท างาน  พฒันาการทางด้านอารมณ์  รวมไปถึงสุขภาพจิต ความ
มัน่คงทางอารมณ์และพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพด้วยการแสดงออกโดยการท างานได้อย่าง
สขุมุเป็นระเบียบ และควบคมุได้อยา่งเหมาะสม การวดัท าได้โดยการสงัเกตและการสมัภาษณ์ 

5.1  การสร้างสรรค์งานศลิปะได้อยา่งอิสระ มีความมัน่ใจในการท างาน 
5.2  มีความเป็นระเบียบในการท างาน 

6. พัฒนาการทางกาย มีความสามารถในการปฏิบัติทางศิลปะใช้เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ได้คล่องแคล่วการประสานงานมัน่คงไม่เป็นอนัตราย   มีความแน่นอนและแม่นย าในการ
ท างาน การแสดงออกโดยการปฏิบตัิ และการเคล่ือนไหว การวดัโดยการสงัเกต การสมัภาษณ์และ
การทดสอบ 

6.1  มีทกัษะในการเขียน ปัน้ และการใช้เทคนิคตา่งๆ ได้คลอ่งแคลว่วอ่งไว 
6.2  ลกัษณะภาพท่ีแสดงออกมีความสมัพนัธ์ในการฝึกเขียนและความรู้สกึ 

7. พัฒนาการทางด้านสังคม  มีความสามารถเข้าใจในสิ่งแวดล้อม เข้าใจในความ
ต้องการของผู้ อ่ืนและสามารถเข้าใจกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็นสุข การแสดงออกโดยการท างาน   การ
ประสานงาน การคดิและการเข้าใจผู้ อ่ืน การวดัโดยการสงัเกต การสมัภาษณ์และการทดสอบ 

7.1  มีประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมดี สามารถแสดงออกในงานศลิปะได้ถกูต้อง 
7.2  มีความเข้าใจในการแสดงออกของผู้ อ่ืนได้ 
7.3  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี และมีความสขุ การท างาน 
7.4  มีความเข้าใจในวฒันธรรมตา่งๆ ของผู้ อ่ืน  (ศรียา นิยมธรรม, 2550) 

การท่ีครูผู้ สอนได้ทราบถึงพัฒนาการทางด้านต่างๆ  ของนักเรียนนัน้จะท าให้เป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนกัเรียนแต่ละคน  ซึ่งจะท าให้ครูสามารถส่งเสริม
พฒันาการในสว่นท่ีนกัเรียนขาดนัน้ให้ดีขึน้และส่งเสริมพฒันาการในส่วนท่ีนกัเรียนมีพฒันาการท่ี
ดีอยูแ่ล้วให้ดียิ่งๆ ขึน้ไปอีก 

ผลงานศลิปะของนกัเรียนระดบัประถม  (ชว่งอาย ุ6-13 ปี ) 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชัน้ประถมผลงานของนักเรียนแต่ละชิน้ล้วนน่าสนใจ

เน่ืองจากผลงานทางด้านศิลปะจะท าให้เราทราบถึงความคิดของนกัเรียนทราบถึงพฒันาการด้าน
ตา่งๆ เห็นสว่นท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นความคดิของนกัเรียน  
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 นที เถกิงศรี (2548) ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นในผลงานศิลปะของนกัเรียนว่าจะมี
ลกัษณะท่ีสงัเกตได้ดงันี ้

1. ผลงานท่ีเด็กสร้างเกิดจากเทคนิคการเสนอของครู  ท่ีถ่ายทอดแนะน าเสนอของ
ภาพท่ีเด็กใช้ทกัษะตา่งๆ มีเสน่ห์ในภาค  เพราะเขาได้เรียนรู้จากการสมัผสักบัสิ่งแวดล้อมด้วยตวั
ของเด็กเองการวาดภาพของเดก็ท่ีแสดงออกมาจะท าให้เราทราบถึงความสมบรูณ์ทางร่างกายและ
จิตใจของเดก็ 

2. ผลงานศิลปะสามารถวัดความรวดเร็วของการเรียน รู้ห รือวัดสติ ปัญญา
ความสามารถของเด็กได้อีกด้วย  เด็กสามารถน าสิ่งท่ีเรียนมาจากประสบการณ์ภายนอกมา
ปรับปรุงใช้ในงานศลิปะ  ซึ่งแสดงออกถึงความคดิสตปัิญญา  ความสามารถในการเรียนรู้ และเด็ก
จะสามารถน าทกัษะตา่งๆ ท่ีเรียนมาทัว่ไปใช้ได้มากน้อยแคไ่หนซึง่จะใช้ผลงานทางศิลปะสามารถ
วดัได้ 

3. ผลงานทางศิลปะของเด็กทางการวาดหรือการเขียน  จะท าให้ครูผู้ สอนทราบค่า
ทัศนคติท่ีเด็กจะแสดงออกมาโดยอิสระซึ่งแต่ละภาคท่ีเด็กได้แสดงออกมานัน้จะแสดงให้ทราบ
ทศันคตท่ีิเดก็มีตอ่สิ่งนัน้นัน้ 

4. ผลงานศิลปะเดก็  ท าให้ทราบว่าเดก็อยู่ในอารมณ์ใด ในช่วงนัน้ วิธีการใช้อปุกรณ์
ตา่งๆ ในทางศลิปะ  ซึง่เดก็จะส่ือออกมาอยา่งอิสระ  

จากการสังเกตผลงานของนักเรียน  ซึ่งจะบ่งบอกสิ่งต่างๆ เก่ียวกับตวันักเรียน  ครู
สามารถน าสิ่งตา่งๆ ท่ีสงัเกตได้จากผลงานศลิปะเหล่านี ้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้
และท าให้ครูรู้จกันกัเรียนในด้านตา่งๆ มากขึน้จากท่ีเห็นลกัษณะภายนอกของนกัเรียน จากผลงาน
ศลิปะอาจท าให้ครูเข้าใจถึงสภาพจิตใจเข้าใจถึงพฒันาการด้านสติปัญญา  ท าให้ทราบถึงทศันคติ
ของนกัเรียนซึง่จะเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้และการดแูลนกัเรียนในด้านตา่งๆ มากขึน้ 
 

คณุคา่ของการเรียนศลิปะ 
ศิลปะ (ทศันศิลป์) เป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในการจดัการเรียนรู้ของ

กลุม่สาระศลิปะ(ทศันศลิป์)นัน้มีคณุคา่มากมายหลายประการ 
ประสาน มาลากลุ ณ อยธุยา (2553)   ได้กลา่วถึงคณุคา่ของการเรียนศลิปะไว้ดงันี ้ 

1. คณุค่าของศิลปะในแง่ของการส่งเสริมพฒันาการคือการส่งเสริมความเจริญงอก
งามของเดก็ทัง้ทางด้านร่างกาย สตปัิญญา  สงัคมและอารมณ์ 
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ก. ทางด้านร่างกาย กิจกรรมทางศิลปะจะช่วยสนองความต้องการตามธรรมชาติ
ของเด็กท่ีชอบเคล่ือนไหวอยู่ไม่นิ่ง เปล่ียนอิริยาบถ และได้ฝึกหัดใช้กล้ามเนือ้มือและสายตา 
อวยัวะตา่งๆ 

ข. ทางด้านสติปัญญา กิจกรรมทางศิลปะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้ เรียน
ด้วยการกระท า ได้มีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองในการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหากบังานและวสัดนุานาชนิด  

ค. ทางด้านสงัคม  ศิลปะเป็นส่ือให้เด็กได้มีโอกาสมากขึน้ในการท างานร่วมกับ
คนอ่ืนทัง้ในบ้านในโรงเรียนและในชมุชน 

ง. ทางด้านอารมณ์  การส่งเสริมด้านศิลปะช่วยสนองความต้องการท่ีจะ
แสดงออกและสร้างสรรค์ เม่ือเด็กเกิดความส าเร็จก็มีความพึงพอใจ มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน 
การแสดงออกโดยเสรีด้วยตนเองยอ่มท าให้เดก็มีอารมณ์มัน่คงและเกิดความมัน่ใจในตวัเองซึง่เป็น
พืน้ฐานของความกล้าท่ีจะเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ หรือจะหาทางแก้ปัญหาพึงปรารถนาอย่างยิ่งใน
สงัคมปัจจบุนัศลิปะยงัชว่ยให้เดก็เกิดอารมณ์ช่ืนชมซาบซึง้ในความงามของสิ่งตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั 

2. คณุค่าของศิลปะในแง่ของการบ าบดัปัญหา ศิลปะอาจท าหน้าท่ีเป็นยาบ าบดัให้
ได้อยา่งน้อยใน 3 ลกัษณะคือ 

ก. ศิลปะเป็นทางระบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียดความโกรธความกลัวความวิตก
กงัวล 

ข. ศิลปะช่วยขจดัความด้อย เม่ือเด็กเกิดความรู้สึกด้อย ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจาก
ความไม่สมปรารถนา การขาดความรู้สึกมั่นใจ ความขลาดอาย ความพิการ หรือการย่อย
ความสามารถบางอย่าง ความด้อยย่อมท าให้เด็กหมดความสุข เกิดความไม่สบายและความคบั
ข้องใจ กิจกรรมทางศลิปะเป็นวิธีหนึง่ท่ีบรรเทาความทกุข์ดงักลา่วได้ 

ค. ศิลปะช่วยท าความเข้าใจกบัปัญหาและความต้องการของเดก็ได้กิจกรรมทาง
ศิลปะเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ท่ีครู นักจิตวิทยา นักบ าบัดทางจิตใช้ เพ่ือให้เด็กแสดงออกถึง
ความรู้สกึ ความต้องการและปัญหาท่ีแท้จริงของเขาซึ่งมกัปิดบงัซอ่นเร้นไว้ภายใน   

 
 วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2528) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการเรียนศิลปะ คุณค่าของสุนทรีย

ศึกษาส่งเสริมความเจริญทางสุนทรียภาพและการรับรู้  สุนทรียศึกษาส่งเสริมความเจริญทาง
สติปัญญา สนุทรียศกึษาส่งเสริมการสร้างสรรค์และศิลปะส่งเสริมความเข้าใจและเห็นคณุคา่ของ
ศลิปะและวฒันธรรม ไว้ดงันี ้



  54 

สนุทรียศกึษาสง่เสริมความเจริญทางสนุทรียภาพและการรับรู้ 
การเรียนวิชาศิลปะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตทางด้านสุนทรียภาพและ

การรับรู้ ความเจริญทางสุนทรียภาพนัน้จะเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญทางการรับรู้ ผู้ ท่ีมีความ
เจริญทางด้านนีส้ามารถท่ีจะสงัเกตหุรือพิจารณาดูความเหมือนกันและแตกต่างกันของสิ่งต่างๆ
สามารถเข้าใจในความงามของศิลปะและธรรมชาตสิ่งเสริมความเป็นคนช่างสงัเกตในสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ 

สนุทรียศกึษาสง่เสริมความเจริญทางสตปัิญญา 
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในการท างานศิลปะจะช่วยให้เด็กรอบรู้และ

ปลกูฝังพฤติกรรมของเด็กสามารถเข้าใจตนเอง และสามารถแก้ปัญหาในการใช้เคร่ืองมือและการ
ใช้วสัดใุนการประกอบการท างานจะช่วยให้เด็กมีบคุลิกลกัษณะดี มัน่ใจในการแก้ปัญหา และกล้า
แสดงความคิดเห็น  เด็กท่ีเจริญเติบโตมีสติปัญญาสามารถแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม กระบวนการ
สร้างสรรค์งานศลิปะจะสง่เสริมความเจริญทางด้านสตปัิญญา 

สนุทรียศกึษาสง่เสริมความเจริญทางด้านอารมณ์ 
กิจกรรมทางศิลปะมีส่วนช่วยฝึกฝนในการควบคุมอารมณ์ ทัง้นี เ้พราะการ

สร้างสรรค์งานศิลปะจ าเป็นต้องมีอารมณ์ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจึงมีประสบการณ์ในการควบคมุ
อารมณ์ด้วย นอกจากนัน้การท่ีเด็กได้ท างานศิลปะตามความถนดัและสนใจ เด็กจะท าด้วยความ
เป็นสขุและร่าเริงจิตใจของเดก็ก็เป็นสขุด้วย 

สนุทรียศกึษาสง่เสริมทางด้านสร้างสรรค์ 
กิจกรรมทางศิลปะจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนในการสร้างสรรค์เด็กจะได้มี

โอกาสท างานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีอุปนิสยัในการออกแบบ  การท างาน
และฝึกฝนในการแก้ปัญหาการใช้วสัดแุละเคร่ืองมือ  จึงนบัว่าเป็นการส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์ได้ 

ศิลปะส่งเสริมความเข้าใจและเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรม สามารถท าได้ด้วยการ
ให้เด็กเกิดความเข้าใจและมีความนิยมในศลิปะ วฒันธรรมของชาต ิ การสง่เสริมนี ้มิได้ท าโดยการ
ให้เด็กปฏิบตัิงานศิลปะเหมือนดงัท่ีได้กระท าทั่วๆ ไป หากแต่ส่งเสริมด้วยการให้เด็กได้สามารถ
เข้าใจในความงามของศิลปะวฒันธรรมของชาต ิ จนสามารถประเมินผลและตีคณุคา่ของานศิลปะ
นัน้ๆ ได้  นักการศึกษาเช่ือว่าการสอนวิชาศิลปะนิยม มีคุณค่าในการส่งเสริมและรักษา
ศลิปวฒันธรรมได้ 
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การส่งเสริมนีอ้าจท าได้ด้วยการให้เด็กได้เรียนรู้ เก่ียวกับหลักการทางสุนทรียภาพ  
องค์ประกอบของความงาม หลกัของการออกแบบ แนวความคิดและความเป็นมาของงานนัน้ๆ ได้  
การส่งเสริมความนิยมในศิลปะนีจ้ะได้ผลดี เด็กต้องมีความรู้สึกตระหนักในความงามและเห็น
คณุค่าของงานนัน้ เข้าใจและมีความนิยมศิลปะของไทย และมีความรู้สึกรักในความงามและเกิด
ความรู้สึกอยากจะช่วยกันรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ถาวรสืบไปต่อชั่วกาลนาน  
(วิรัตน์ พิชญไพบลูย์, 2528)  

ศิลปะนัน้มีคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นในแง่การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
ทางด้านสติปัญญา  ทางด้านสงัคม  ทางด้านอารมณ์  สง่เสริมการสร้างสรรค์  ในแง่ของการบ าบดั
ปัญหา  โดยศิลปะจะช่วยเป็นทางระบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด  ความโกรธ ความวิตกกังวล ช่วย
ขจดัความด้อย ช่วยให้เข้าใจกับปัญหา  นอกจากนีศ้ิลปะยงัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ส่งเสริมการ
เข้าใจสิ่งแวดล้อม รู้จกัรักธรรมชาต ิฯลฯ ศลิปะจงึเป็นสิ่งส าคญัมาก  โดยเฉพาะสงัคมท่ีเต็มไปด้วย
ปัญหาในปัจจบุนั แตใ่นสงัคมบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคญั ยงัให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ท่ีเป็น
วิชาการ โดยขาดความเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะ ท าให้ศิลปะยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะศิลปะเด็ก  ยงัมีความเข้าใจว่า  ศิลปะเด็กนัน้ให้ใครสอนก็ได้ ไมไ่ด้ส าคญัอะไร ซึง่ผู้ ท่ีไม่
มีความรู้ด้านศิลปศกึษานัน้ อาจจะไม่เข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของกลุ่มสาระการเรียนรู้นีท้ าให้
มีผลตอ่พฒันาการในด้านตา่งๆ ของเด็ก จะท าให้เด็กเหล่านัน้ มีพฒันาการท่ีไม่ดีได้ และจะส่งผล
ตอ่การเจริญเตบิโตในด้านตา่งๆ ของเขาในอนาคต  ซึ่งมีความส าคญัในแง่ของการพฒันาเยาวชน
ของชาติ   การให้เด็กเรียนรู้วิชาศลิปะอยา่งถกูวิธี  โดยผู้ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านศลิปศกึษา
นัน้ แท้จริงแล้วเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ซึง่เป็นอนาคตของชาติเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ มีพฒันาการใน
ด้านตา่งๆ ท่ีสมบรูณ์ยิ่งๆ ขึน้ไป 
 

แนวคิดและทฤษฏีทางศิลปศึกษา 
แนวคิดพหุศิลปศึกษา (Arts Education) 

การพฒันาพหุศิลปศึกษาส าหรับสงัคมไทย   เป็นแผนยุทธ์เพื่อร่วมปฏิรูปสงัคม
แล ะการศึกษาเพ่ื อส ร้างดุลยภาพ ระหว่างการพัฒ นาวิทยาศาสต ร์แล ะเท ค โน โล ยี 
สงัคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  และศิลปกรรมศาสตร์ โดยเชื่อมัน่ว่าพฒันาการของสงัคมต้องมี
สภาพเป็นองค์รวมมีฐานการพฒันาจากศาสตร์ต ่างๆ  อย่างครอบคลุม  และมีพลงัการ
สร้างสรรค์ของสมาชิกสงัคม   เป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด  ซึ่งพลงั
สร้างสรรค์ดงักล่าว   ผลลพัธ์หลกัมาจากกระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของพหุ
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ศิลปศึกษา  ซึ่งสมัพนัธ์กับศิลปวฒันธรรมทัง้การศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอธัยาศยั  (พิมพ์พรรณ ทองประสิทธ์ิ, 2548) 

หลกัการและกรอบความคิด 
แผนกลยุทธ์เพื ่อพฒันาพหุศิลปศึกษาส าหรับสงัคมไทยมีหลกัการและกรอบ

ความคิด ดงันี ้
1.พหุศิลปศึกษา (artseducation) หมายถึงกระบวนการศึกษาจากการบูรณา

การ  ความคิดและการสร้างสรรค์  โดยการเลือกสรรสื่อแสดงออกที่หลากหลาย  สื่อแสดงออก
อย่างใดอย ่างหนึ ่งหรือหลายอย ่าง  ไม ่ว ่าจะเป็นสื ่อสี สื ่อวตัถ ุ สื ่อร่างกาย  สื ่อ เสียง  สื ่อ
ภาษา  เป็นการแสดงออกจากสภาพการรู้คิด (cognition) และจินตภาพ (imagination) เพ่ือ
สะท้อนวฒันธรรม (culture) ภูมิปัญญา (wisdom ) และสนุทรียะ (aesthetic) ของปัจเจกบุคคลท่ี
สมัพนัธ์กบัชมุชนความเป็นชาตแิละความเป็นสากล 

2.พหุศิลปศึกษามีพลงัในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  จินตภาพ สุนทรียะ และ
การพฒันาวฒันธรรมบูรณาการ (integral culture) ในสงัคม 

3.กระบวนการพฒันาพหุศิลปศึกษา  บูรณาการอยู่ในทุกปัจเจกบุคคลและทุก
วิชาชีพ ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั สมัพนัธ์กับ
ศิลปวฒันธรรมและชุมชน 

4.กระบวนการพฒันาพหุศิลปศึกษามุ่งพฒันามวลประชากรทัง้ประเทศเป็นด้าน
หลกัและพร้อมท่ีจะผลกัดนัประชากรส่วนหนึ่งท่ีมีความสามารถพิเศษและมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบ
วิชาชีพทางด้านศิลปะให้บรรลุเป้าหมายและศกัยภาพสูงสุด 

5.ภารกิจพฒันาพหุศิลปศึกษาเป็นของทุกคนในสงัคม 
การเปล่ียนแปลงสู่พหุศิลปศึกษา 

พหุศิลปศึกษา (arts education) เป็นกระบวนการทางการศึกษาและศิลปะท่ี
หลากหลายแนวคิด สห-วิทยาการ (interdisciplinary) บูรณาการผสานศิลปะในลกัษณะต่างๆ 
สมัพนัธ์กับชุมชน ภูมิปัญญา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และกระแสโลกปัจจุบนั 

พหุศิลปศึกษา (arts education)ประกอบด้วย 5 แนวคิด ดงันี ้
1.พหศุลิปศกึษาเชิงผู้ มีความสามารถพิเศษ (Gifted Child Arts Education) 
2.พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom  Arts  Education) 
3.พหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลงัสมยัใหม่ (Post-Modern Arts Education) 
4.พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปัญญา (Multiple  Intelligences Arts Education) 
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5.พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ( Discipline Based Arts Education ) 
1.พหศุลิปศกึษาเชิงผู้ มีความสามารถพิเศษ (Gifted Child Arts Education) 

แนวคิดและทฤษฎี 
การศึกษาและศิลปศึกษากระแสสากลในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ช่วงกลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นกระแสการศึกษาแบบพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ที่สอด
ผสานกับกระบวนการเสรีภาพลทัธิสมยัใหม่ในสงัคมมีการเรียนการสอนแบบยึดถือเด็กเป็น
ศนูย์กลาง (child-cemtered Movement) เน้นการแสดงออกเฉพาะตวัทัง้กระบวนการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยเฉพาะอย่ายิ่ง วิทยาลยัวิชาการศึกษา แนวคิดและการปฏิบตัิได้
พฒันาสืบมาในสงัคมไทย ช่วงทศวรรษ 1970-1980 ได้มีกระบวนการเคลื่อนไหวความคิด
ทางการศึกษาและศิลปศึกษาเกิดขึน้ใหม่ในสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นแบบแผนหรือหลกัเกณฑ์
แทนการแสดงออกเฉพาะตวั (self-expression) พฒันาการดงักล่าวประสานสมัพนัธ์ก ับ
พฒั นาการของลทัธิใหม ่ ศ ิลปศ ึกษาเช ิงแบบแผน (Discipline-based Arts Education) 
(มะลิฉัตร เอือ้อานนัท์, 2545) ได้พฒันาแกนส าคญัในการสอน 4 แกนดงันี ้

1.แกนประวตัิศาสตร์ศิลป์ (ArtHistory) 
2.แกนสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
3.แกนศิลปวิจารณ์ (Artcritisism) 
4.แกนศิลปะสร้างสรรค์  (Art  Production) 

ด้วยความเชื ่อดงักล ่าว ได้ส ่งผลให้ศ ิลปศ ึกษาเช ิงแบบแผนพฒันาผู้ ที ่ผ ่าน
แนวความคิดและกระบวนการเรียนรู้การสอนนี  ้  มองและสร้างสรรค์ศิลปะด้วยหลกัความรู้
ความคิด ความงาม สร้างความสมดลุในการรับรู้และการสร้างสรรค์ ระหว่างสุนทรียศาสตร์เชิง
ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ ( philosophical and scien tificaes the tics) 

ในปัจจุบนักิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ตามทฤษฎี
พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ควรได้รับการพฒันาทัง้ในลกัษณะบูรณาการและการแยกอิสระ
ระหว่าง ทศันศิลป์ การแสดง ดนตรี ทัง้เพื่อการสร้างเอกภาพและสร้างความโดดเด่นเฉพาะ
ด้าน โดยพฒันาให้เหมาะก ับว ุฒ ิภาวะ เหมาะสมกับการสร้างประสบการณ์และความรู้
ความคิดร่วม และเหมาะสมกับวุฒิภาวะที่จะพฒันาไปสู่วิชาชีพ กิจกรรม กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการเรียนรู้ ต้องเร่ิมต้นและสอดคล้องกับผู้ เรียน มีเป้าหมายในการสร้าง
คน สร้างชุมชน และสร้างสิ่งแวดล้อมน าหน้า 
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2.พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปัญญาไทย  (Thai Wisdom Arts Education) 
แนวความคิดและทฤษฎี 

การศึกษาคนคว้าเพื ่อสร้างทฤษฎีใหม่ในวงการศึกษา และการน าทฤษฎี
เหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้ในวงการศิลปศึกษาเกิดขึน้ตลอดเวลา ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎี
วิวฒันาการสมอง และทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของโฮวาร์ด 
การ์ดเนอร์ (Howard Gradner) ว่าด้วยความฉลาดและเชาว์ปัญญาภายในตวัของมนุษย์8
ด้านได้แก่ 

1.ปัญญาด้านภาษา (LinguisticIntelligence) 
2.ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-MathematicalIntelligence) 
3.ปัญญาด้านมิติสมัพนัธ์ (SpatialIntelligence) 
4.ปัญญาด้านร่างกายและเคล่ือนไหว (Bodily-KinestheticIntelligence) 
5.ปัญญาด้านดนตรี (MusicalIntelligence) 
6.ปัญญาด้านมนุษย์สมัพนัธ์ (InterpersonalIntelligence) 
7.ปัญญาด้านคนหรือความเข้าใจตนเอง (IntrapersonalIntelligence) 
8.ปัญญาทางด้านนกัธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

ทฤษฎีพหุปัญญาว่าด้วยความฉลาดและเชาว์ปัญญาภายในตวัของมนุษย์ทัง้  8 
ด้าน ซึ ่งเกี่ยวข้องกับสมองทัง้ 2 ซีกของมนุษย์นัน้ ถือเป็นกุญแจดอกส าคญัในการศึกษา
ค้นคว้าท างด้านจ ิตว ิทยาและการพ ฒั นาไปสู ่ท ฤษฎ ีพ ห ุศ ิลปศ ึกษ า เช ิงพห ุป ัญญ า  
(อารี สณัหฉวี, 2552)  

พห ุศ ิลปศ ึกษาคือการบ ูรณาการแนวค ิดและการสร้างสรรค์งานศิลปะโดย
เลือกสรรสื่อแสดงออกท่ีหลากหลาย สื่อแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็น สื่อสี สื่อวสัด ุสื่อร่างกาย สื่อเสียง สื่อภาษา เป็นการแสดงออกจากสภาพการรู้คิดและ
จินตภาพ เพื ่อสะท้อนส ุนทรียะ ภ ูม ิปัญญา และว ัฒนาธรรม ความหมายและค าอธิบาย
ดงักล่าวไม่เพียงแต่จะมีวินยัที่แตกต่างไปจากศิลปศึกษาแบบเดิมหรือความเข้าใจของสงัคม
แบบเดิม ท่ีเข้าใจว่า ศิลปศึกษาเป็นกิจกรรมทางทกัษะ ไม่เก่ียวกับปัญญา มีลกัษณะแยกส่วน 
ด ารงอยู่แบบโดดเด่ียว แต่ศิลปศึกษาในกรอบความคิดแบบพหุปัญญาของ โอวาร์ด การ์ดเนอร์ 
ท่ีถือว่าเร่ืองของศิลปะเป็นเร่ืองของปัญญาทางด้านมิติ หรืออีกนยัหนึ่งก็คือ เป็นความสามารถ
ทางด้านปัญญา 1 ใน 8 ด้านของมนุษย์สมัพนัธ์ก ับสมองซีกขวาที่มีความสามารถทางด้าน
ทศันมิติสมัพนัธ์ (พีระ รัตนวิจิตร, 2544) 
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นอกจากนัน้ พหุศิลปศึกษาในความหมายดงักล่าว ยงัได้แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างปัญญาทางด้านมิติสมัพนัธ์ก ับสื่อร่างกาย เช่น การแสดงนาฏศิลป์ที่เป็นปัญญา
ทางด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว กับส่ือเสียงท่ีเป็นปัญญาทางด้านดนตรี กับส่ือภาษาท่ีเป็น
ปัญญาทางด้านภาษานอกจากนัน้แล้วพหุศิลปศึกษายงัน าไปสู่การเข้าใจตนเอง มีมนุษย์
สมัพนัธ์ ตระหนกัในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพฒันาในเชิงเหตผุลด้วย พหุศิลปศึกษาใน
เชิงพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับจิตวิทยา ศกัยภาพของสมอง และปัญญา เพื่อการ
พฒันาการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายในการพฒันาภูมิปัญญา ทศันคติ สุนทรียะ ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ รวมทัง้การพฒันาวฒันธรรมบูรณาการ และการคิดแบบองค์รวม  
(อารี สุทธิพนัธุ์, 2553) 

แม้จะมีความชดัเจนขององค์ความรู้ แต ่หากขาดกิจกรรมรับรองทฤษฎี การ
พฒันาพหุศิลปศึกษาก็มิอาจเป็นจริงได้ดงันัน้กิจกรรมภายใต้พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปัญญาจึง
ควรมีแนวทางท่ีคลอบคลุมประเด็นต่อไปนี  ้

1.เป็นกิจกรรมที่ส ่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง 

2.เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาและบูรณาการทางปัญญา
ในทุกด้าน 

3.เป็นกิจกรรมที่สนบัสนุนให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการใช้สื่อแสดงออกท่ี
หลากหลาย แบบศิลปะจินตทศัน์ 

4.เป็นกิจกรรมที่ค านึงถึงความแจกจ่างค านึงถึงพฒันาการเรียนรู้และให้
ความส าคญัในการสร้างทศันคติท่ีดีพฒันาประสบการณ์ทางสุนทรียะรสนิยมและจินตนาการ  

5.เป็นกิจกรรมที่สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาการพฒันาความเป็นคนท่ี
สมดลุ 

6.เป็นกิจกรรมที่ค าน ึงถึงความส าคญัและความจ าเป็นที ่ม ีลกัษณะร่วม
ค านึงถึงชุมชนสงัคม ภูมิปัญญา และวฒันธรรม เพื่อให้ศิลปศึกษา มีบทบาทร่วมในการพฒันา
สงัคมไทยอย่างเป็นจริงและยัง่ยืน 

3.พหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลงัสมยัใหม่ (Post-Modern Arts Education) 
แนวความคดิและทฤษฎี 

เมื่อเราพิจารณาถึง ภูมิปัญญาไทย คงพิจารณาผสานกันได้ทัง้สองด้าน ด้าน
หนึ่งคือภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาพืน้บ้านที่ได้พฒันาสืบต่อกันมาในชุมชน ท่ามกลาง
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ธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งภูมิปัญญาพืน้บ้านนีไ้ด้ผ่านการพฒันาเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
สอดคล้องในแต่ละช่วงเวลา และอีกด้านหนึ่งคือ ภูมิปัญญาท่ีคนไทยคิดค้นและสร้างสรรค์ขึน้
ใหม่ซึ ่งภูมิปัญญาความรู้ที่เกิดขึน้ จะเกิดขึน้ในอดีต ในปัจจุบนั หรือในอนาคตก็ได้ เมื่อเรา
กล่าวถึง ภูมิปัญญา ย่อมหมายถึง ปัญญาติดดิน (ภูมิ =แผ่นดิน) มีคณุค่าบนโลกตามความ
เป็นจริง ภูมิปัญญาเป็นนามธรรม แต่ภ ูม ิปัญญาเป็นนามธรรม แต่ภ ูมิปัญญาก็สะท้อนสู่
พฤติกรรม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และวตัถุทีมนุษย์สร้างสรรค์ขึน้  พิจารณา
โดยภาพรวมของภูมิปัญญา สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 8 ด้านดงันี ้

1.วิถีการด าเนินชีวิต 
2.ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.ปรัชญาความเช่ือ 
4.เร่ืองเลา่พืน้บ้าน 
5.ความเช่ือทางศาสนา 
6.การละเลน่พืน้บ้าน 
7.ศลิปะและงานชา่ง 
8.ภมูิปัญญาร่วมสมยั 

การศึกษาทางด้านพหุศิลปศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทย ทัง้ที่สืบ
มอดกันมาจากอดีต ภ ูม ิปัญญาพืน้บ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาร่วมสมยั 
สามารถน ามาแยกพฒันาเป็นกระบวนการเรียนการสอน ทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั โดยแยกกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ดงันี  ้ (อารี สณัหฉวี, 2552)  

1.การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาไทยจากบุคคลในรูปแบบการพูดคยุสอบถาม
สมัภาษณ์จากผู้ รู้พืน้บ้าน พระสงฆ์ ผู้สอนศาสนา ผู้ เฒ่า ศิลปิน ช่างพืน้บ้าน ผู้ประกอบอาชีพ
แต่ละอาชีพฯลฯ ซึ่งภูมิปัญญามากมาย ทางด้านศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาที่เป็นความคิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างฯลฯ 

2.การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาไทยจากเอกสารและบนัทึกต่างเช่นจากสมุด
ข่อย หนงัสือจดหมายเหต ุงานวิจยัทัง้ทางด้านปรัชญาความคิดการด ารงชีวิตศิลปวฒันธรรม
ฯลฯ 

3.การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาจากประสบการณ์ตรงเป็นการเดินทางไปสู่
แหล่งข้อมูลการใช้ชีวิตฝังตวัอยู่ในแหล่งข้อมูลหรือแหล่งประสบการณ์ เรียนรู้ สงัเกต และซึม
ซบัประสบการณ์รอบตวัด้วยตนเอง ซึ่งสามารถสมัผสัและเรียนรู้ภูมิปัญญาได้ทุกด้าน  
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4.การพฒันาภูมิปัญญาไทยเมื่อเรามีชีวิตอยู่กับภูมิปัญญาของเราได้ศึกษา
ค้นคว้าหรือได้ประสบการณ์ตรง เราสามารถอน ุรักษ์ สืบสาน และพฒั นาภ ูมิปัญญาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบนั เหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทัง้
การสร้างสรรค์ขึน้ใหม่ 

5.การสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะและงานช่างทัง้ศิลปะการแสดงดนตรีและ
ทศันศิลป์งานช่างที่มีความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคและชุมชน เช่น เคร่ืองปัน้ดินเผา 
เคร่ืองจกัรสาน การทอผ้า การแกะไม้ การท าเคร่ืองถม เป็นต้น  

การสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะจากภูมิปัญญาไทย จ าเป็นต้องเรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ แสวงหาประสบการณ์ตรง สร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันาไปสู่การสร้างสรรค์ กิจกรรมพหุ
ศิลปศึกษาสามารถสร้างสรรค์ได้ ทัง้บูรณาการสื่อการแสดงออก ทศันศิลป์ การแสดง ดนตรี 
เข้าด้วยกัน หรือการบูรณาการสื่อที่หลากหลาย เช่น ทศันศิลป์สื่อผสม การแสดงผสมผสาน 
ดนตรีผสมผสาน การบูรณาการระหว่างอดีตกับปัจจุบนั ไทยกับสากล หรือบูรณาการกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ พร้อมกันนัน้ ก็สามารถแยกการแสดงออก แยกสื่อ แยกลกัษณะการสร้างสรรค์ได้
เช่นกัน 

4.พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปัญญา (Multiple Intelligences Arts Education) 
แนวความคดิและทฤษฎี 

ปัจจุบนัปรากฏการณ์ทางความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะในกระแสโลก ได้
เปลี่ยนจากกระแสความคิดแบบ ลทัธิสมยัใหม่ ซึ ่งมองศิลปะด้วยกรอบสายตาตามแบบ
วิทยาศาสตร์มาสู่กระแสความคิด ความเชื่อแบบ ลทัธิหลงัสมยัใหม่ ซึ่งพฒันามาตัง้แต่กลาง
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ทัง้นี  ้หากเปรียบก ับช ่วงของมน ุษย์ ก็นบัว ่าความคิดแบบหลงั
สมยัใหม่อยู่ในวยัหนุ่มเต็มตวั ผ่านร้อนหนาวมาจนถึงช่วงท่ีสุขุมพอสมควร พร้อมจะด าเนินการ
ใหญ่ มิใช่กระแสความคิดที่เป็นเพียงแฟชัน่ชัว่ระยะ ชัว่ครัง้ชัว่คราว และเชื่อได้ว่า ในยุคที่จะ
มาถึง จะเป็นช่วงเวลาของความคิดแบบหลงัสมยัใหม่อย่างแน่นอน อีกทัง้ยงัเป็นกระแส
ความคิดของชุมชนโลก มากกว่าจะเป็นเพียงความคิดของชุมชนชาติใดชาติหนึ่งเท่านัน้ ซึ ่ง
สามารถสรุปประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกับศิลปะหลังสมยัใหม่ได้ ดงันี ้

พหุศิลป์และพหุศิลปศึกษาเป็นรูปแบบศิลปะตามแนวคิดของกลุ่มหลงัสมยัใหม่ 
ศิลปะตามความคิดของกลุ่มหลงัสมยัใหม่ ให้ความส าคญักับการบูรณาการความคิดในการ
สร้างงานศิลปะด้วยสื่อที่หลากหลาย ปราศจากก าแพงกัน้ระหว่างประเภทของศิลปะตาม
ความคิดแบบเก่า หรือข้อก าจดัเร่ืองการใช้สื่อในการแสดงออก การรับรู้ และจินตภาพ ใน
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รูปแบบงานท่ีไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นชนิดหรือประเภทใด กลุ่มหลงัสมยัใหม่มีแนวโน้มท่ีให้อิสระ
ในการใช้สื ่อ ให้เสรีภาพในการจินตนาการ การใช้เทคนิคที่หลากหลาย ตลอดจนการให้
เสรีภาพในการเลือกใช้แรงดลใจจากแหล่งที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากวฒันธรรม
สมยันิยม 

1.ผลงานศิลปะในความคิดของกลุ่มสมยัใหม่ปราศจากความหมายในตวัของมนั
เองความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปินและผลงานศิลปะ ในความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ เป็นสิ่งท่ี
เป็นไปไม่ได้ ความหมายในผลงานศิลปะเกิดจากการรับรู้ของผู้ เสพ ผู้ เสพงานศิลปะเป็นผู้ ให้
ความหมายงานนัน้ จากเหตผุลและความเชื่อของกลุ่มหลงัสมยัใหม่ ผลงานศิลปะมิได้มีคณุค่า
อยู่ในตวัของมนัเอง หากแต่คณุค่าของผลงานศิลปะ ขึน้อยู่กับปฏิกิริยาของผู้ เสพท่ีมีต่อผลงาน
นัน้ๆ 

2.ศิลปะในความคิดของกลุ่มหลงัสมนัใหม่จะมีส่วนเก่ียวข้องกับสงัคมเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม  ด้วยเหตนีุบ้ริบททางสงัคมและวฒันธรรมจึงนบัเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคญัใน
การสร้างสรรค์และเรียนรู้ศิลปะศิลปะทัง้หลายมิอาจจะอยู่โตๆตามล าพงัได้ นอกจากนี ้ผู้
สร้างสรรค์งานศิลปะหลงัสมยัใหม่มกัจะมีประเด็นสงสยัและวิพากษ์วิจารณ์ยุคสมยัของตน อีก
ทัง้มกัจะมีสร้างผลงานท่ีเป็นศิลปะต่อต้าน ซึ่งต่อสู้ เรียกร้องเพ่ือสงัคมและการเมือง  

3.กลุ่มศิลปะหลงัสมยัใหม่จะเป็นปฏิปักษ์กับระบบความคิดแบบศิลปะสมยัใหม่
และจะเป็นกลุ่มวิพากษ์ศิลปะสมยัใหม่กลุ่มศิลปะสมยัใหม่เห็นว่าศิลปะแบบสมยัใหม่ให้
ความส าคญักับจิตส านึกส่วนตนโดยไม่สนใจอดีต และพยายามเน้นความคิดริเร่ิมเฉพาะตนใน
การสร้างงานศิลปะ ขณะท่ีกลุ่มหลงัสมัยใหม่ทัว่ไป จะหยิบยกสาระจากอดีต และน าเอาสาระ
เก่านัน้มาใส่ในบริบทใหม่ นอกจากนี ้นกัทฤษฎีและนกัวิจารณ์หลงัสมยัใหม่จะให้การยอมรับ
กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะและรูปแบบงานศิลปะท่ีหลากหลาย ไม่จ ากัดขอบเขตหรือเส้นแบ่งกัน้
ใดๆ ซึ่งต่างกับนกัวิจารณ์และนกัคิดกลุ่มสมยัใหม่ท่ีปฏิเสธผลงานของศิลปินท่ีมิได้เป็นไปตาม
ทฤษฎีความเช่ือของลทัธิ 

4.กลุ่มความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ไม่เช่ือในเรืองความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนั
เป็นสากลหรือภาษาสากล ซึ ่งตรงข้ามกับกลุ ่มสมยัใหม่ที่เชื ่อและแสวงหาสิ ่งที่เป็นสากล
ตลอดจนความสามารถที ่จะเป็นการสื ่อสารสากล ทว ่ากลุ ่มหลงัสมยัใหม ่เชื ่อในเรื่อง
ลกัษณะเฉพาะตนที่แตกต่าง ทัง้นี  ้พวกเขาให้ความส าคญักับเร่ือง เชื อ้ชาติ ชนชัน้  เพศ
พฤติกรรมทางเพศ ธรรมชาติ พืน้ถ่ิน ดินแดนต่างๆ ซึ่งต่างกัน กลุ่มสมยัใหม่เห็นว่า ระบบสากล
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จ าเป็นต้องค านึงถึงลกัษณะเฉพาะกลุ่มของชุมชนด้วย ด้วยเหตนีุ  ้จึงส่งผลไปสู่การสร้างสรรค์
และการศึกษางานศิลปะ 

ข้อเสนอเก่ียวกับพหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะสมัยใหม่ 
1.การเรียนการสอนต้องยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ครูมีหน้าท่ีเป็นผู้จดัการ วางแผน

กิจกรรมต่างๆ 
2.กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีประสบการณ์ในการสามารถ

เลือกใช้สื่อหลากหลายชนิด เพื่อการแสดงออกทางศิลปะที่อิสระ ปราศจากกรอบจ ากัดแบบ
เก่า 

3.กิจกรรมการเรียนการสอนที่พฒันาผู้ เรียนพฒันาศกัยภาพในกระบวนการคิด
อย่างเต็มศกัยภาพ อนัจะน าไปสู ่ความสมดลุระหว่างกาคิดหาเหตผุลและจินตนาการซึ ่ง
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคณุค่า 

4.กิจกรรมการเรียนการสอนที่พฒันาศกัยภาพในการรับรู้การเสพสุนทรียะของ
ผู้ เรียนซึ่งน าไปสู่การเป็นผู้ เข้าใจในสุนทรียะอย่างหลงัสมยัใหม่  

5.กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให้นกัเรียนมีประสบการณ์ในการเข้าใจ
ความรู้ความคิดของสากลและนานาชาติ ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัตนเอง ชุมชน 
และสงัคมท่ีผู้ เรียนด ารงอยู่ 

6.กิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้ เรียนศิลปะระลึกและตระหนกัถึงคณุค่าของสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อการด ารงชีพซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมชีวิตและงาน
ศิลปะได้ดีมากขึน้ 

7.กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันการแลกเปลี่ยน
ความคิด การเข้าใจถึงความหลากหลายและความแตกต่าง ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของสงัคม  

การประเมินผลการเรียนการสอน กลุ่มสมยัใหม่เชื่อว่า กระบวนการท างานเป็นสิ ่ง
ส าคญัและมีค ่ามากกว่าชิ น้งานที่ส าเร็จ ด้วยเหตนีุ  ้ผู้สอนจ าเป็นต้องให้ความส าคญัก ับ
กระบวนการความคิดการท างานของผู้ เรียนเป็นหลกั อีกทัง้เกณฑ์การประเมินควรจะเป็น
เกณฑ์ที่เปิดกว้าง มิใช่เกณฑ์การวดัแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของกลุ่มสมยัใหม่ หาก
ผู้สอนต้องเช่ือในเร่ืองของความหลากหลายและความแตกต่างเป็นหวัใจ  

สรุปแล้วงานศิลปะสมยัใหม่ เป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปินแต่ละคน เน้นความ เป็นตวั
ของตวัเองของศิลปินแต่ละกลุ่มซึ่งมีมากมายหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีแนวคิด เทคนิค วิธีการท่ี
แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย บ้างก็สะท้อนสภาพสงัคม บ้างก็แสดงมุมมองบางอย่างท่ี
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แตกต่างออกไป บ้างก็แสดงภาวะทางจิตของศิลปิน และกลุ่มชน บ้างก็แสดงความประทบัใจ
ในความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการน าเอาวสัดอุุปกรณ์แบบใหม่ ๆรวมถึง
เคร่ืองจกัรกลเข้ามาใช้ในการสร้าง สรรค์งานมากขึน้ การบริโภค หรือการสนบัสนุนงานศิลปะ 
ไม่จ ากัดอยู่ที่ชนชัน้สูง ขุนนาง หรือผู้ ร ่ารวยเท่านัน้ แต่ยงัตอบสนองต่อประชาชนทัว่ไปอีกด้วย 
ไม่เพียงแต่ รูปแบบท่ีหลากหลายทางศิลปะเท่านัน้ท่ีเกิดขึน้ รูปแบบศิลปะสมยัดัง้เดิมก็ยงัได้รับ 
ความนิยม และสืบทอดต่อกันมาจนถึงสมยัปัจจุบนัด้วย   

5.พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ( Discipline Based Arts Education ) 
แนวความคิดและทฤษฎี 

เด ็กและ เยาวชนม ีค วามสามารถพ ิเศษหมายถ ึง เด ็ก ที ่แสดงออกซึ ่ง
ความสามารถอนัโดดเด่น ด้านใดด้านหนึ่งหลายด้าน ในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์
การใช้ภาษา การเป็นผู้น า การสร้างงานทางทศันศิลป์และศิลปะการแสดง ความสามารถ
ทางด้านกีฬา และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป็นท่ี
ประจกัษ์เมื ่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุระดบัเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์
เดียวกัน การท าความเข้าใจกับผู้ ที่มีความสามารถพิเศษ มีความสลบัซบัซ้อน และมีปัจจยั
มากมายหลายอย่างที่จะต้องศึกษาค้นคว้า เพื่อองค์ความรู้ ค้นหาปัจจยัและองค์ประกอบท่ี
ก่อให้เกิดความสามารถพิเศษ ค้นหาตวับ่งชีบ้ ุคลิกลกัษณะของผู้ ที ่มีความสามารถพิเศษ 
ค้นหาเคร่ืองมือท่ีจะตรวจวดัและตรวจสอบ ค้นหาปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการพฒันาผู้ ท่ีมีความสามารถ
พิเศษให้เต็มศกัยภาพ ค้นหาปัจจยัสภาพแวดล้อมและการเลีย้งด ูค้นหาแบบแผนของหลกัสูตร
และกระบวนการ การเรียนการสอนที่เอือ้ต่อความสามารถพิเศษรวมถึงกระบวนการส่งต่อ ทัง้
ระบบโรงเรียนและระบบสงัคมหากมีกระบวนการแสวงหาและพฒันาผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้อย่างคลอบคลุมทุกด้านทัง้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษา กีฬา ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ทศันศิลป์ นาฏศิลป์ ฯลฯ สงัคมไทยย่อมมีความหมายมากขึน้ 

ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ เป็นการบูรณาการแนวความคิด ทัง้
แนวคิดทางด้านความสามารถพิเศษ แนวคิดทางด้านจิตวิทยาศิลปะ แนวคิดเกี่ยวกับสมอง
และสร้างสรรค์แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญาและการสร้างสรรค์
ศิลปะ 

การก าหนดกิจกรรมตามทฤษฎีเชิงความสามารถพิเศษ นบัว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับวง
การศึกษาของไทย อย่างไรก็ตาม การก าหนดกิจกรรมดงักล่าวก็ยงัคงผสานแนวความคิดหลกั 
ซีไอเอสเอสทีหรือซิสส์ท (CISST) ซึ่งเป็นสมมุติฐานส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน
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ทศันศิลป์ กับแนวคิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการจดักิจกรรม เพื่อชีว้ดัผู้มีความสามารถพิเศษทัง้
ด ้า น ท ศั น ศ ิล ป์  ศ ิล ป ะ ก า ร แ ส ด ง  น า ฏ ศ ิล ป์  ด น ต ร ี แ น ว ค ิด ห ล กั ซ ีไ อ เอ ส เอ   
(ม. วิรุณ ตัง้เจริญ, เเละโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมูลนิธิอารี สุทธิพนัธุ์ , 2551)  
 
4.การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 

การศึกษาเฉพาะกรณี Case Study เป็นเทคนิคการวิจัยแบบหนึ่งท่ีมีประโยชน์มาก
ส าหรับการวิจัยในชัน้เรียน ท่ีช่วยให้ครูเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ในชัน้เรียนได้อย่างลึกซึง้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนยากแก่การเข้าใจด้วยวิธีการอ่ืนท่ีผิวเผิน   การศึกษา
เฉพาะกรณีท่ีจะกลา่วถึงเป็นเทคนิคการวิจยัตามแนวทางของการวิจยัเชิงคณุภาพ  

ความหมายและลกัษณะของการศกึษาเฉพาะกรณี 
แม้ว่าการศึกษาเฉพาะกรณี Case Study จะเป็นรูปแบบการวิจยัท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใช้

อย่างแพร่หลายในทางสังคมศาสตร์แต่ยังมีความสับสนอยู่ บ้างในเร่ือ งความหมายและ
ลกัษณะเฉพาะของเทคนิคการวิจยันีค้วามสบัสนส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีช่ืออ่ืนๆ ท่ีมีความใกล้เคียง
ซึง่เก่ียวข้องกบัค าวา่  “case” ดงัเชน่ (Merriam & B., 1998) 

case record คือ บนัทึกข้อมูลของกรณีท่ีศึกษาซึ่งอาจใช้เพ่ือการช่วยเหลือหรือ
เพ่ือเป็นข้อมลูการวิจยั 

case History  คือ คือวนั คือบนัทึกประวตัิ คือบนัทึกประวตัิของกรณีท่ีศกึษามา 
คือบนัทกึประวตัขิองกรณีท่ีศกึษาบางกรณีใช้ในความหมายเดียวกบัค าวา่  case record  

case work คือ งานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความชว่ยเหลือแนะน าเฉพาะกรณี 
case method คือ การน าเสนอข้อมูลเฉพาะกรณีท่ีใช้ในทางการแพทย์หรือทาง

กฎหมาย ส่วนในทางการศึกษาใช้ในลักษณะวิธีการสอนซึ่งให้ผู้ เรียนศึกษาและวิเคราะห์กรณี
ตวัอยา่ง 

ค าว่า “case study” เม่ือหมายถึงรูปแบบหนึ่งของการวิจัยจึงควรใช้ช่ือว่า 
“การศกึษาเฉพาะกรณี”  

การวิจยัชนิดนีมี้นิยามท่ีแตกตา่งกนั บางนิยามเน้นกระบวนการในการศกึษา 
เป็นหน่วยในการศึกษา และบางนิยามเน้นผลท่ีได้จากการศึกษา นอกจากนีน้ิยามต่างๆ  มี
ความหมายแตกต่างกันตามสาขาวิชา จึงไม่มีนิยามใดท่ีใช้ได้ครอบคลุมทัว่ไป (Stake & Robert 
E., 1995) อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากลกัษณะเฉพาะของรูปแบบการวิจยันี ้จะเห็นภาพท่ีชดัเจน
ขึน้ของ การศกึษาเฉพาะกรณี ดงันี ้
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1.ในด้านเปา้หมายของการวิจยั 
การศึกษาเฉพาะกรณีมีเป้าหมายเพ่ือการท าความเข้าใจและการ

ตีความปรากฏการณ์หนึ่งอย่างลึกซึง้ ( indepth understanding) และครอบคลุม (holistic view) 
ผลการศึกษามักจะอยู่ในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนาแบบเข้มข้นท่ีเรียกว่า thick 
description โดยการตีความของผู้ วิจยัต้องอิงบริบทเสมอและเจาะจงเฉพาะกรณีไม่มุ่งสู่ ข้อสรุป
แบบนยัทัว่ไป  (Merriam & B., 1998) กล่าวคือ   ถ้าท าการศกึษานกัเรียนรายหนึ่ง ผลการศกึษาก็
จะสรุปได้เฉพาะนกัเรียนรายนัน้และในสภาวะแวดล้อมนัน้ๆ 

2.ในด้านขอบเขตของการศกึษา 
ด้ วย เหตุ ท่ี ก ารศึ กษ า เฉพ าะก รณี เป็ น การศึ กษ า ท่ี มี ค วาม

เฉพาะเจาะจงดงักล่าวแล้ว จึงมีขอบเขตการศกึษาท่ีแน่นอน กรณี (case) ท่ีศึกษาเรียกเป็นภาษา
วิจยัวา่ “bounded system” นัน่คือสิ่งท่ีอยูภ่ายใต้บริบทซึง่เป็นสถานการณ์ตามท่ีเป็นจริง (real life 
context) และมีขอบเขตแน่นอน ทัง้ในด้านคนและประเด็นท่ีเป็นจดุสนใจของนกัวิจยัไม่วา่ผู้วิจยัจะ
ศึกษานักเรียนคนหนึ่ง ชัน้เรียนหนึ่ง โรงเรียนหนึ่ง หรืออ่ืนๆ หน่วยท่ีศึกษาจะเป็นใครหรืออะไรก็
ตามจะต้องมีความชดัเจนในเร่ืองขอบเขต (Miles  Matthew B., 2014)  

3.ในด้านวิธีการ 
การศึกษาเฉพาะกรณีมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของการวิจัยเชิง

คณุภาพ อีกทัง้ถกูใช้ในความหมายควบคูก่บัการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม ท่ีจริงการศกึษาเฉพาะกรณี
อาจจะใช้วิธีการเชิงคณุภาพและวิธีการเชิงตีความปริมาณก็ได้ โดยมีแนวทางท่ีแตกตา่งกนั (Yin & 
K., 2014)   จุดส าคญัก็คือ การศึกษาเฉพาะกรณีใช้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลได้หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลเชิงคณุภาพหรือเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีลึก ครอบคลมุ และตรงตามความเป็น
จริงมากท่ีสดุ (Graham & David, 1995) 

ชนิดของการศกึษาเฉพาะกรณี 
การศกึษาเฉพาะกรณีจ าแนกเป็นประเภทตา่งๆ ตามสาขาวิชา  ดงัเช่น การศกึษาเฉพาะ

กรณีในสาขาจิตวิทยาซึ่งจะแตกต่างกันอย่างมากกับการศึกษาเฉพาะกรณีในสาขามนุษยวิทยา 
เป็นต้น 

ถ้ าจ าแนกตามจุดมุ่ งหม ายในการใช้ป ระ โยช น์ การวิจัยทางการศึ กษ า  
(Merriam & B., 1998) แบง่การศกึษาเฉพาะกรณีเป็น  3 ชนิด ดงันี ้

1.การศกึษาเฉพาะกรณีเชิงบรรยาย (descriptive or intrinsic case study) 
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การศึกษาเฉพาะกรณีชนิดนีมุ้่งเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งท่ีเป็นอยู่เท่านัน้   ไม่ได้
มุง่เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบหรือสร้างทฤษฎี จงึเป็นเพียงการบรรยายสิ่งท่ีสงัเกต 

2.การศกึษาเฉพาะกรณีเชิงตีความ(interpretive case study) 
การศึกษาเฉพาะกรณีชนิดนี ้ผู้ วิจัยมุ่งท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์ ด้วยการ

วิเคราะห์ ตีความและค้นหารูปแบบหรือข้อสมมตฐิานเชิงทฤษฎีบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีค้นพบ 

3.การศกึษาเฉพาะกรณีเชิงประเมิน (evaluative case study) 
นกัวิจยัเชิงประเมินเร่ิมนิยมใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณีในการศึกษาข้อมูล

เพ่ือใช้ในการตดัสินใจ เชน่ ใช้ในการประเมินหลกัสตูรและโครงการตา่งๆ ทางการศกึษา เพราะเห็น
ข้อดีของการศกึษาเฉพาะกรณีวา่ท าให้ได้ข้อมลูลึก ครอบคลมุและสะท้อนความเป็นจริงได้ดี 

เทคนิคการเก็บข้อมลูในการศกึษาเฉพาะกรณี 
การศกึษาเฉพาะกรณีตามแนวทางของการวิจยัเชิงคณุภาพจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลาย

วิธีประกอบกนัเพ่ือเสริมและยืนยนัข้อมลู ซึ่งเรียกวา่เทคนิคสามเศร้า (traingulation)  และโดยมาก
จะใช้การสงัเกตเป็นวิธีการหลกัควบคูไ่ปกบัวิธีการสมัภาษณ์ เทคนิคการเก็บข้อมลูได้แก่ 

- การสงัเกตแบบธรรมชาต ิ(nature observation) 
- การสมัภาษณ์ (interview) 
- การสะท้อนความรู้สกึนกึคดิ (projective techniques) 
- การใช้บนัทกึสว่นตวัของนกัเรียน (use of student diary / journal) 
- การใช้ผลงานของนกัเรียน (use of student product) 
การน าเสนอข้อมลูในการศกึษาเฉพาะกรณี 

การเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณีใช้ในรูปแบบของรายงานการวิจัยเชิง
คณุภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบหลกัเช่นเดียวกบัการวิจยัเชิงปริมาณ แตรู่ปแบบและวิธีการน าเสนอใน
แตล่ะส่วนของรายงานการวิจัยเชิงคณุภาพจะแตกตา่งจากแนวทางของการวิจยัเชิงปริมาณอย่าง
มาก โดยเฉพาะในส่วนของผลการวิจยัท่ีเรียกว่า “แกน” - the core  (Bogdan & C., 2007) ซึง่เป็น
สว่นท่ีน าเสนอรายละเอียดของข้อมลูจากการวิจยั มีลกัษณะดงันี ้

1.ข้อมูลน าเสนอในรูปแบบของการบรรยายด้วยถ้อยค าเป็นรูปแบบหลกัใน
การบรรยาย จะน าเสนอทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริงและส่วนท่ีเป็นการตีความของผู้ วิจัย โดยมีการ
เสริมให้ชัดเจนด้วยการใช้ค าพูดโดยตรงของนักเรียน (quotes) และการบรรยายฉากเหตุการณ์ 
(vignettes) เป็นบางแห่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงสถานการณ์ได้มากขึน้ ยงัท าให้การน าเสนอมี
ชีวิตชีวา 
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2.อาจใช้ตารางและแผนภาพ (visual display)  ประกอบในการน าเสนอ
ข้อมูลบางส่วนเพ่ือแสดงแบบแผนความสมัพันธ์ของข้อมูล ซึ่งจะท าให้ผลของการวิจยัชดัเจนขึน้ 
บางครัง้ตารางและแผนภาพอาจจะอยูใ่นรูปข้อมลูเชิงปริมาณง่ายๆ ก็ได้เชน่กนั 

เน่ืองจากใช้การบรรยายเชิงพรรณนาซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั จึงต้อง
อาศยักลยุทธ์ในการเขียนท่ีดีเพ่ือจะได้รายงานการวิจยัท่ีมีคณุภาพและน่าอ่าน  (Yin & K., 2014)  
มีข้อแนะน าดงันี ้

- พิจารณาว่าจะเขียนให้ใครอ่าน  นกัวิชาการหรือคนทัว่ไป แล้วเขียนให้
เหมาะสม 

- ยดึเปา้หมายการวิจยัไว้อยา่ให้ออกนอกประเดน็ของการวิจยั 
-เทคนิคพืน้ฐานคือการถักทอข้อมูลเข้าด้วยกันให้ได้ความหมาย โดย

คงไว้ซึ่งความเท่ียงตรงของข้อมูล นักวิจยัต้องรู้จัก “ทิง้” ข้อมูลบางอย่าง  ถ้าข้อมูลนัน้ไม่ได้ช่วย
ตอบค าถามและเอือ้ประโยชน์ในการน าเสนอ 

- รายงานการศกึษาเฉพาะกรณี อาจจะดเูหมือนนิยายหรือเร่ืองสัน้ ผู้วิจยั
จงึควรระวงัให้มีสมดลุระหวา่งเทคนิคในการน าเสนอกบัการสะท้อนความเป็นจริงอยา่งนา่เช่ือถือ 

 
5.เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่การเรียนการสอนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
หลักสูตร  ดังนัน้จึงมีงานวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแนวคิดเก่ียวกับศิลปศึกษา 
แนวคิดการจัดการความรู้  ปรากฏมากมายไม่ว่าจะเป็นบทความหรืองานวิจัยซึ่งศึกษาสภาพ
ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมทางด้านการเรียนศิลปะ รวมทัง้งาน
เอกสารงาน หนังสือท่ีเก่ียวกับศิลปศึกษา และครูสังคม  ทองมี  ซึ่งผู้ วิจัยได้สรุปแนวคิดและข้อ
ค้นพบและน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้
 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
จิรนุช วงษ์อารักษ์ (2558) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของ

นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร . ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารและ  การจดัการ
การศึกษา). กรุงเทพฯ:บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคมุ: 
อาจารย์ ดร.จตพุล ยงศร, อาจารย์ดร.จนัทรัศม์  ภตูอิริยวฒัน์.     

การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรม เสริมหลกัสตูรของนิสิตคณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวรโดยรวมและ 5 ด้าน ได้แก่ 
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กิจกรรม ด้านวิชาการ กิจกรรมด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษา สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านนนัทนาการ และกิจกรรมด้านส่งเสริมอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม
และประเพณี จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา สาขาวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการวิจยันี ้เป็นนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวนทัง้สิน้ 624 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จ านวน 53 ข้อ ซึ่งมีค่าความเช่ือมนัน้เท่ากับ 0.963 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ียค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบท่ีการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 

เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัศลิปศกึษา  
เสาวนีย์ สืบสร้อย (2559)  แนวคิดและบทบาททางศิลปศึกษา ของ สังคม ทองมี .

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา).กรุงเทพฯ.บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
คณะกรรมการควบคมุ:ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศภุชยั  อารีรุ่งเรือง 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวคิดและบทบาททางศิลปศกึษาของสงัคม 
ทองมี เน่ืองจากสังคม ทองมี เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิสร้างคุณูปการแก่สังคมและ
ประเทศชาตินานปัการจนได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ มากมายทัง้ในระดบัชาติและใน
ระดบันานาชาตทิัง้นีผ้ลจากการศกึษาจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่นิสิต  นกัศกึษา ตลอดจนครูและ
บคุลากรทางการศกึษาศิลปะ ซึ่งจะเป็นแรงขบัเคล่ือนในการน าไปประยกุต์ใช้ และพฒันาให้ขยาย
ออกไปอยา่งกว้างขวางในอนาคตได้ 

ค าเพชร แสงสรีุย์ (2558) ได้ศกึษาการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะของศิลปินแห่งชาต ิ
ชะลูดนิ่มเสมอ การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะของ
ศิลปินแห่งชาติ ชะลูด  นิ่มเสมอ ด้วยเหตุผลว่า ศาสตราจารย์เกียรติชะลูด  นิ่มเสมอ เป็นบุคคล
ส าคัญในด้านศิลปะและการศึกษาในประเทศไทย  ดังนัน้จึงเป็นเหตุท าให้ผู้ วิจัยเห็นคุณค่า
ความส าคัญถึงองค์ความรู้นัน้จึงท าการศึกษาเพ่ือได้น าเอาข้อความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนศิลปะในวิทยาลยัศิลปศึกษา ณ  นครหลวงเวียงจนัทร์ สปป.ลาว  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

บรรจงจิต เรืองณรงค์ (2551) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
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(ศิลปศึกษา).กรุงเทพฯ.บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.คณะกรรมการควบคมุ :
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อ านาจ  เย็นสบาย ,ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จกัรพงษ์  แพทย์หลกัฟ้า. 

การศึกษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ทศันศิลป์) ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็น
ครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ(ทศันศลิป์) จ านวน 5 ท่าน และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี
1-6 จ านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  เม่ือได้ข้อมูลจะน าไปแยกประเภท จัด
หมวดหมู่ น ามาวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมลูด้วยตารางประกอบการวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อย
ละ และวิเคราะห์เนือ้หา สรุปผลการวิจยั 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งการศกึษาการจดัการความรู้ของคา่ยศลิปะเด็กสู่นานาชาต ิของโรงเรียน

วฒันาวิทยาลยัระดบัประถมศกึษา ปีการศกึษา 2560  โดยมุง่เน้นเป็นการศกึษาเฉพาะกรณี 
1. ประชากรของการวิจัยในครัง้นี  ้ ประกอบด้วยบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ได้แก่ กลุ่มตวัอย่าง 
คือผู้บริหาร 5 คน  ครูสงัคม  ทองมีและคณะวิทยากรทางด้านศิลปะ 10 คน ครูผู้ สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 คน  นกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน   

2. กลุ่มตวัอย่าง 3 คน เลือกวิทยากรกลุ่มตวัอย่าง  3 คน เลือกครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 5 คน นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง  ชัน้ละ 10 คน จากทัง้หมด 6 ระดบัชัน้ รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 71 คน จากทัง้หมด 173 คน 

3. ระยะเวลา  เร่ิมเก็บข้อมลู เดือนกนัยายนั ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ( Semi- structured ) 

แบบสอบถาม แบบสงัเกตการณ์จดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ และแบบศกึษาเอกสาร ซึ่ง
ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เองโดยศกึษาจากแนวคดิ หลกัการ  ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีรายละเอียด
ดงันี ้ 

ฉบบัท่ี 1 เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับผู้บริหารแบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้     
ตอนท่ี  1  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี  2  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่

นานาชาติโดยครูสงัคม  ทองมี ในด้านการเตรียมการจดักิจกรรม  การด าเนินการจดักิจกรรม และ
การ ประเมินผลการจดักิจกรรม      

ฉบบัท่ี 2 เป็นสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ส าหรับครูท่ีปรึกษากิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาตโิดยครูสงัคม  ทองมี แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี  1  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
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ตอนท่ี  2  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่
นานาชาตโิดยครูสงัคม  ทองมี  ในด้านการเตรียมการจดักิจกรรม  การด าเนินการจดักิจกรรม และ
การประเมินผลการจดักิจกรรม 

ฉบับท่ี  3  เป็นแบบสอบถามเชิงลึก ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีเป็น
ประชากรของกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี  1  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี  2  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่

นานาชาติในด้านการเตรียมการจดักิจกรรม  การด าเนินการจดักิจกรรม และการ ประเมินผลการ
จดักิจกรรม 

ตอนท่ี  3  เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้าน
ความคดิ สนุทรียภาพ ทศันคติ 

ฉบบัท่ี  4  เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับครูสงัคม  ทองมี  และทีมวิทยากร 
แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี  1  เป็นแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับสถานภาพและชีวประวัติของผู้ ให้
สมัภาษณ์ 

ตอนท่ี  2  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ ด้านแนวทางการจดักระบวนการเรียนการสอนทางด้านศิลปศกึษา ของ ครูสงัคม ทองมี 
ทัง้ในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทัง้รูปแบบการสอน
กระบวนการถ่ายทอดวิชาศลิปศกึษา  

ฉบับท่ี  5  เป็นแบบสังเกตการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ใช้สังเกต
เก่ียวกบัการเตรียมการจดักิจกรรม การด าเนินการจดักิจกรรม และการประเมินผลการจดักิจกรรม 

ฉบบัท่ี  6  เป็นแบบศึกษาเอกสาร ส าหรับวิเคราะห์เนือ้หาในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ 
กิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ อนัเป็นข้อมลูท่ีส าคญัเพ่ือประกอบการศกึษาซึง่มีความสมัพนัธ์
กบักรอบแนวคดิในการวิจยั  เอกสารท่ีใช้ศกึษาได้แก่  เอกสารการด าเนินงานของกิจกรรมกิจกรรม
ค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พุทธศกัราช 2560 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ค าสั่งและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการส าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ก าหนดการสอน  
แผนการสอน เอกสารการวดัและประเมินผล  
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3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เองโดยด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาเอกสาร ทฤษฎี  หลกัการ แนวคดิ และข้อค้นพบจากการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. การด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสมัภาษณ์ 
3. สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ ช่วยผู้ อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียน

วฒันาวิทยาลยั เก่ียวกบัการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาต ิ  
4. จดัท าตารางโครงสร้างเคร่ืองมือให้ครอบคลมุเนือ้หา 
น าตารางสร้างเคร่ืองมือวิจยั  และขอบเขตของการวิจยัให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจขอ

ค าแนะน าหรือปรับปรุงแก้ไข 
5. สร้างเคร่ืองมือฉบบัร่างทัง้ 6 ฉบบั น าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจพิจารณาเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไข 
6. น าเคร่ืองมือวิจยัไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความสมบรูณ์  ความตรงของเนือ้หา

และภาษาท่ีใช้ 
7. น าเคร่ืองมือวิจัยมาปรับปรุงแก้ไข  แล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือให้เคร่ืองมือวิจยัมีความสมบรูณ์  ครบถ้วน 
8. จดัท าเคร่ืองมือวิจยัฉบบัสมบรูณ์  เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมลู 

 

3.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
ขัน้เตรียมตวัก่อนการด าเนินการเก็บข้อมลู 

ติดต่อประสานงาน  กับผู้ บริหารโรงเรียนเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์และขออนุญาต
ด าเนินการเก็บข้อมลูจดัเตรียมวสัด ุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม ได้แก่  สมุด
บนัทกึแฟ้มรวบรวมข้อมลู เคร่ืองบนัทกึเสียง  กล้องบนัทกึวิดีโอ 

ขัน้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
การรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธีเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนครอบคลมุ และสามารถตอบ

ปัญหาการวิจยัได้ จงึใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  ดงันี ้
1. การสัมภาษณ์   ผู้ วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  คือ ด าเนินการ

สมัภาษณ์ผู้บริหารและครูท่ีปรึกษากิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างซึง่มีค าถามเป็นเพียงแนวทางในการสมัภาษณ์  ผู้วิจยัสามารถดดัแปลงข้อค าถามโดยให้
คงความหมายเดิม และไม่จ าเป็นต้องเรียงข้อค าถาม  เพ่ือให้การสัมภาษณ์มีความต่อเน่ืองเป็น
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เร่ืองเดียวกนัและได้ด าเนินการสมัภาษณ์ท่ีไม่เป็นทางการคือ  ด าเนินการสมัภาษณ์ขณะท่ีสงัเกต
การสอน ขณะศกึษาเอกสาร เพ่ือให้ได้รายละเอียด ความชดัเจนของข้อมลูอยา่งครบถ้วน และเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูผู้วิจยัมีขัน้ตอนในการด าเนินการสมัภาษณ์  ดงันี ้

2. ขัน้เตรียมการสมัภาษณ์   ก่อนด าเนินการเก็บข้อมลู ผู้วิจยัจะด าเนินการเก็บข้อมลู  
ผู้ วิจยัจะด าเนินการประสานงานกับผู้ ให้ข้อมูลโดยการแนะน าตนเองอย่างเป็นทางการ  เพ่ือแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล รวมทัง้นัดวันและเวลา สถานท่ีในการให้ข้อมูล   ศึกษาข้อมูล
พืน้ฐานบางประการของผู้ ให้ข้อมูลล่วงหน้า  ศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  เตรียม
และศกึษาวิธีการใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ให้พร้อมก่อนการด าเนินการสมัภาษณ์ 

3. ขัน้ด าเนินการสัมภาษณ์   ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์  ผู้ วิจัยได้สนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ ให้สมัภาษณ์  จากนัน้แจ้งวตัถุประสงค์ของการสมัภาษณ์  อธิบายถึงเหตผุลท่ี
ต้องใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง และขออนญุาตใช้เคร่ืองบนัทึกวิดีโอขณะสมัภาษณ์ รวมทัง้แจ้งให้ทราบ
วา่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีบนัทกึไว้ผู้วิจยัจะเก็บไว้เป็นความลบั 

ในขณะสมัภาษณ์  ผู้วิจยัใช้วิธีพดูคยุสนทนากนัอยา่งตอ่เน่ืองตามเร่ืองท่ีพดูคยุกนัอยู ่
โดยอาจเพิ่มเติมข้อความท่ีไม่มีอยู่ในแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามท่ีต้องการ  
นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้จดบนัทกึข้อมลูในขณะสมัภาษณ์ด้วย 

4. ขัน้ตอนหลังการสัมภาษณ์   ผู้ วิจยัได้บนัทึกข้อมูลในแต่ละวนัในแบบบนัทึกท่ีได้
เตรียมไว้ เพ่ือจดรายละเอียดเก่ียวกบั สิ่งท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ปฏิกิริยาของผู้ ให้สมัภาษณ์และ
การให้ข้อมูล รวมทัง้ความคิดเห็นของผู้ วิจยัท่ีได้จากการสมัภาษณ์  และถอดค าสมัภาษณ์ไว้ทุก
ครัง้ด้วย ส่วนการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผู้วิจยัใช้วิธีจ าไว้แล้วรีบท าการบนัทึกเม่ือมีโอกาส
หลงัจากเสร็จสิน้การสนทนาส ารวจเทปบนัทึกเสียงท่ีท าการบนัทึกเสียงไว้  จดวนั  เวลา  สถานท่ี
และช่ือของผู้ ให้สมัภาษณ์ลงบนเทปบนัทึกเสียงแตล่ะแผ่น เพ่ือไม่ให้เกิดความสบัสนเม่ือน ามาฟัง
อีกครัง้ในชว่งวิเคราะห์ข้อมลู 

การสอบถาม  ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการ
ด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ ในด้านการเตรียมการจดักิจกรรม การด าเนินการ
จดักิจกรรม และการประเมินผลการจดักิจกรรม โดยการขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้ สอน  เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าผู้ วิจัยจะให้นักเรียนท่ีเป็นประชากรของกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาต ิ ท าแบบสอบถามด้วยตนเอง 

การสงัเกตการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเดก็สู่นานาชาติ ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลู
โดยการขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ สอน  เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าผู้ วิจัยจะท าการ
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สงัเกตการณ์ด าเนินการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ทัง้ 4 กิจกรรมๆ ละ   2  ครัง้  รวม
สงัเกตการณ์จดักิจกรรม 8 ครัง้ 

การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับโรงเรียนและ
กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ โดยผู้ วิจัยจะท าการศึกษาเอกสารเฉพาะในส่วนท่ีมีการ
เช่ือมโยงถึงข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยั  และเป็นข้อมลูท่ีได้รับการกลา่วถึงในการสมัภาษณ์ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์และการสอบถามเป็น

หลกัส าหรับข้อมูลจากการสงัเกตการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติและการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร  ผู้ วิจยัน าข้อมูลมาสงัเคราะห์รวมในประเด็นย่อยของกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยมี
วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ 
ตอนท่ี  1  สภาพของผู้ ให้สมัภาษณ์  คือ ผู้บริหาร  และครูท่ีปรึกษากิจกรรมคา่ย

ศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกับสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนือ้หา ( Content  Analysis ) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูเป็นความเรียง 

ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ  นกัเรียนท่ีเป็นประชากรของ

กิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสูน่านาชาติ ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกับสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติมี ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนือ้หา ( Content  Analysis ) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูเป็นความเรียง   

ข้อมูลจากการสงัเกตการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ผู้ วิจยัวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนือ้หา ( Content  Analysis ) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นความ
เรียง 
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ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐาน และการด าเนินการจัด
กิจกรรมคา่ยศิลปะเดก็สูน่านาชาต ิของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิเคราะห์
เนือ้หา ( Content  Analysis ) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นความเรียง 
 

3.6 การสรุปและอภปิรายผล 
หลงัจากตรวจสอบ ข้อมลูท่ีได้มาแล้ว ผู้ วิจยัจะได้สรุปและอภิปรายผลการวิจยัท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดโดยวิเคราะห์เนือ้หา ( Content  Analysis ) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูเป็นความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในบทนีผู้้ วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมค่าย
ศิลปะเด็กสู่นานาชาติของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครูท่ีปรึกษากิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสู่นานาชาต ิการสอบถามนกัเรียนท่ี
เป็นประธานของกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ การสังเกตการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ  และการศกึษาเอกสาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   คือ  แบบสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 3 ฉบบั  แบบสอบถาม แบบสงัเกตการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  และแบบ
ศกึษาเอกสาร  โดยแบง่วิเคราะห์ข้อมลู ออกเป็น  4  ตอน คือ 
 

ตอนท่ี  1  ข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน 
ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนประกอบด้วย   ปรัชญาการจัดการศึกษา ประวัติโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  พันธกิจ  เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สภาพทั่วไป และ
จ านวนบุคลากรของโรงเรียน   แนวคิดในการด า เนินการจัด กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาต ิ น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของความเรียง 

ตอนท่ี  2  ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ให้ข้อมลู 
ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ ให้ข้อมูล   ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา

กิจกรรมคา่ยศิลปะเดก็สู่นานาชาติ วิทยากรและนกัเรียนท่ีเป็นประธานของกิจกรรมคา่ยศิลปะเด็ก
สูน่านาชาต ิน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการจดักิจกรรมและการจดัการความรู้ 
 ข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติในประเด็นของการ

จัดการความ รู้  สภ าพ และ ปัญ หาของการด า เนิ น การจัด กิ จก รรมค่ ายศิ ลป ะ เด็ กสู่
นานาชาต ิ น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบขอบความเรียงตามกรอบแนวคดิในการวิจยั 

ตอนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผลการจดักิจกรรมและปัญหาในการจดักิจกรรม 
 ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพและปัญหาในการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสู่นานาชาติในด้านการ

เตรียมการจดัคา่ยศิลปะ การด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะ และการประเมินผลการจดักิจกรรม
คา่ยศลิปะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 
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ตอนที่  1  ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 
ผู้ วิจัยน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  สภาพโรงเรียน รวมถึงการ

ด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิ ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี  1  ปรัชญาการจดัการศกึษา  ประวตัขิองโรงเรียน 
สว่นท่ี  2  วิสยัทศัน์ของโรงเรียน  พนัธกิจ  เปา้หมายและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
สว่นท่ี  3  สภาพทัว่ไปและจ านวนบคุลากรของโรงเรียน 
สว่นท่ี  4  แนวคดิในการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 

 

สว่นท่ี 1 ปรัชญาการจดัการศกึษาและประวตัิของโรงเรียน 
ปรัชญาการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัมีปณิธานมุง่มัน่ในการจดัการศกึษา เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็น

ผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ  ตามปรัชญาของโรงเรียน
“คุณธรรมน ำวิชำกำร”  ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ท่ีสืบทอดมาจากมิชชนันารีคณะเพรสไบทีเรียนผู้ก่อตัง้
โรงเรียนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย  พุทธศกัราช 2554 โดยพัฒนาผู้ เรียนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมตาม
ครรลองคริสต์ศาสนา  มีความเป็นกลุสตรี  มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุล  คิดแก้ปัญหา
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  กล้าแสดงออก มีความสขุและเติบโตบน
วิถีของเด็ก  ส าหรับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ในระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา 

ในด้านบริหารจดัการคณุภาพการศึกษา โรงเรียนใช้การบริหารตามหลกัพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ (Bible Based Management ) เป็นรากฐานในการบริหารจัดการ  โดยพัฒนาการ
บริหารจดัการให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบั
ท่ี 2)  พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 นอกจากนีโ้รงเรียนได้น า
หลักการบริหารแบบดุลยภาพ ( Balanced Scorecard  :  BSC ) และระบบการประเมินผลงาน
เชิงประจกัษ์ (Scorecard  Cockpit) มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพสงูยิ่งขึน้  โรงเรียนได้รับการยกย่องในวิถีปฏิบตัิดี (  Good Practices ) 
ด้านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (  Thailand 
Quality Award  :  TGA ) เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2549 และได้รับการยกย่องในวิถีปฏิบตัิเป็นเลิศ 
(Best Practices) ด้านการน า   Balanced Scorecard   มาใช้ในการวางแผนกลยทุธ์ตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public – Sector Management  Quality Award : 
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PMGA) วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2550  ประสิทธิภาพท่ีให้เกิดผลดงักล่าว เกิดจากความร่วมมือ 
ร่วมคิด  ร่วมด าเนินการของครู  ผู้ เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่าย  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์วังหลัง -วัฒนา  มูลนิธิโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลยั ภมูิปัญญาและชมุชน 
 

ประวตัโิรงเรียนวฒันาวิทยาลยั 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลยั 
 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยผู้ วิจยั วนัท่ี  22 ตลุาคม 2560 
 

โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั สงักัดส านกังานพนัธกิจการศกึษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย เร่ิมก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียมิชชันจาก
สหรัฐอเมริกา เดิมมีช่ือเรียกว่า โรงเรียนกุลสตรีวงัหลงั ตัง้อยู่บริเวณพระราชวงัหลงั ขณะนัน้เป็น
ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงเรียนสตรีประจ าและโรงเรียนอนบุาลแห่งแรกของประเทศ
ไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจดัการเรียนการสอนด้านการ
อ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถกัร้อย ซึ่งเป็นวิชาส าหรับกลุสตรีสมยันัน้ ใน
ปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึน้ท าให้สถานท่ีตัง้โรงเรียนเดิมไม่สามารถ
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รองรับจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มขึน้ได้ มิสเอ็ดนา่ เซร่ะ โคล ครูใหญ่ในขณะนัน้ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ใน
สถานท่ีปัจจบุนัและเปล่ียนช่ือเป็น “วฒันาวิทยาลยั” (โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั, 2560) 

ในปีการศกึษา 2560 โรงเรียนมีอาย ุครบ 143 ปี กลุสตรีวงัหลงั-วฒันาวิทยาลยั ซึง่มลูนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นผู้ รับใบอนญุาต โดยมี ผู้ปกครอง รศ.จารุณี หงส์จารุ  เป็นผู้
ลงนามแทนผู้ รับใบอนุญาต และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรีภายใต้การก ากับดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน เปิดสอนระดบัปฐมวยัถึงระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รับนกัเรียนไป-กลบั ในระดบั
ปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ท่ี 1-2 และนักเรียนประจ าในระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานช่วงชัน้ท่ี 3-4   ปรัชญาการจดัการศึกษามุ่งมัน่จดัการศึกษาท่ีทรงคณุค่าส าหรับสตรี ด้วย
หลักคริสตจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นกุลสตรี ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล มุ่ง
อบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จ ากัดเชือ้ชาติ ศาสนา มุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของสงัคม และพฒันาบุคคลในทุกด้าน ด้วยการเป็นกลุสตรีท่ีมีความเป็นผู้น า มีคณุธรรม  
มีความสัตย์ซ่ือ  มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์  (โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, 
2560) 

สว่นท่ี 2 วิสยัทศัน์ของโรงเรียน  พนัธกิจ   เปา้หมายและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
วิสยัทศัน์ของโรงเรียน 

1. มุ่งพัฒนาผู้ เรียน และบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถน าคติธรรม ตามครรลอง
คริสต์ศาสนา ไปประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวิต และอยูร่่วมกบัสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ เรียนและบุคลากรของโรงเรียน เคารพยึดมั่นในชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ 

3. มุง่พฒันาผู้ เรียนและบคุลากรของโรงเรียนให้เป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินยัตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย์สุจริต มีความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะและบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

4. ปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้น าท่ีมีคุณภาพ รักความเป็นไทยและ
ตระหนกัถึงคณุคา่ของ สิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
สามารถแขง่ขนัในระดบัสากล 

6. มุง่พฒันาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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7. มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ความรู้ การให้บริการแก่ ชมุชนและให้ชมุชนมีสว่นร่วมสนบัสนนุการบริหารงานของโรงเรียน 

พนัธกิจ 
1. สร้างและพฒันาผู้ เรียนให้เป็นกลุสตรีท่ีดี เก่งและมีภาวะผู้ อ่ืน 
2. สร้างความร่วมมือ และสง่เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและกิจการนกัเรียน 
3. สง่เสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีมีคณุภาพเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
4. สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาครู บคุลากรเพ่ือการพฒันาองค์กร 
5. สง่เสริมและสนบัสนนุความก้าวหน้า ความมัน่คง และความผาสกุแก่บคุลากร 
6. สืบสานวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั 
7. สนบัสนนุงบประมาณให้เหมาะสมกบัการพฒันาการจดัการศกึษาในทกุด้าน 

เปา้หมาย 
1. นกัเรียนเป็นกลุสตรีท่ีดี เก่ง และมีภาวะผู้น ามากขึน้ 
2. นกัเรียนมีความสามารถทางวิชาการสงูขึน้ 
3. พฒันาการจดัการศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ 
4. สง่เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและกิจการนกัเรียน 
5. มีส่ือ เทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีมีคณุภาพเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
6. พฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัการพฒันาองค์กร 
7. มีกระบวนการส่งเสริมและสนบัสนนุความก้าวหน้า ความมัน่คง และความผาสุก

แก่บคุลากร 
8. สร้างความพงึพอใจและความผกูพนักบัองค์กร 
9. สืบสานวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียน 
10. จดัสรรงบประมาณท่่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการจดัการศกึษาในทกุด้าน 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. ความรักและการให้  การแบง่ปันการเสียสละการเอือ้เฟือ้ 
2. ความสตัย์ซ่ือ  ความซ่ือสตัย์ความเท่ียงตรงไมค่ดโกงไมห่ลอกลวง 
3. การมีวินยัปกครองตนเอง ระเบียบข้อบงัคบัข้อห้ามท่ีบญัญัตไิว้เป็นหลกัปฏิบตัเิพ่ือ

ความสงบเรียบร้อยดีงานทัง้ของตนเองและหมู่คณะ 
4. ความรับผิดชอบและหนกัเอาเบาสู้  มีความตรงตอ่เวลามีความพยายามท างานให้

ส าเร็จ 
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5. การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี   มีเป้าหมายในการท างานมีความรอบรู้ริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ
กระตือรือร้นมีความอดทนมีสติในการควบคมุตนเองไม่ให้แสดงออกตอ่หน้าสาธารณะในการแสดง
กิริยาอาการไมดี่มีมนษุยสมัพนัธ์ 

6. การตระหนกัรู้คณุคา่แห่งตนและผู้ อ่ืน การรู้จกัความถนดัความสามารถจุดเดน่จดุ
ด้อยของตนเองเข้าใจความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล 

7. การรู้กาลเทศะ การปฏิบัติตนให้ถูกเวลาและสถานท่ีความสมควรความ
เหมาะเจาะต้องรู้จกักาลเทศะวา่อะไรควรท าอะไรไมค่วรท า 
 

สว่นท่ี  3  สภาพทัว่ไปจ านวนบคุลากรของโรงเรียน 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรีภายใต้การก ากับดูแลของส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดบัปฐมวยัถึงระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รับ
นกัเรียนไป-กลบั ในระดบัปฐมวยัถึงระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ท่ี 1-2 และนกัเรียนประจ า
ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ท่ี 3-4 ตัง้อยู่เลขท่ี 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ท่ี 51 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา  ปัจจุบนั โรงเรียนวฒันาลยัมีครูและ
บคุลากร จ านวนทัง้หมด 287  คน แบง่ออกเป็น ครูผู้สอน  ชาย 8 คน  หญิง 147 คน รวม ครูผู้สอน 
155 คน ครูสนบัสนนุการสอน  ชาย 15 คน  หญิง 117 คน รวมครูสนบัสนนุ  132 คน 

รางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศกึษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนวฒันา
วิทยาลยัได้รับรางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2558 สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทัง้นี ้ก าหนดการเข้ารับพระราชทาน
รางวัลฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป และมอบหมายให้ อาจารย์สุดสงวน 
กีปทอง  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นตวัแทนเข้ารับพระราชทานรางวลัฯ 
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ภาพประกอบ 4 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2560 
 

ท่ีมา:ภาพจากเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย http://www.wattana.ac.th/wwa/ ปี
การศกึษา 2559 

 
1. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

ประจ าปีการศกึษา 2559 จาก กระทรวงศกึษาธิการ 
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทาน รางวลัอนรัุกษ์ศิลปะ

สถาปัตยกรรมดีเดน่ ประจ าปี 2559 ประเภท อาคารสถาบนัและอาคารสาธารณะ  อาคารท่ีได้รับ
รางวลัคือ อาคารเรียน 1919 หรืออาคารเรียนมัธยม (เดิม) โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั จาก สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัล
มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว (Energy Mind Award 2015) และโล่
รางวัล Young Energy Master Award 2015 ตามโครงการ Energy My Award ประจ าปี 2558 
จดัโดย การไฟฟ้านครหลวง 

4. โรงเรียนได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับ 2 อาคารประหยัดพลังงานปีท่ี 4 โครงการ
ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building 
Awards 2016 จากการไฟฟ้านครหลวง 

http://www.wattana.ac.th/wwa/
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5. โรงเรียนได้รับรางวลัระดบัประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต ่าลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ประจ าปี 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

6. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตร การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ประจ าปี พ.ศ. 2559 จากองค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

7. โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ได้รับการคดัเลือก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการลด
เมืองร้อน ด้วยมือเราปีท่ี 12 ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับธงสญัลกัษณ์ และเงินสมทบการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 10,000 บาท จดัโดยสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท TOYOTA 
 

สว่นท่ี 4 แนวคดิในการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ 
โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัด าเนินการการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ โดยมุ่งให้

เกิดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะจากประสบการณ์ตรง  ได้ฝึกปฏิบตัิจริงและค้นพบความถนัดของ
ตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านศิลปะและพฒันาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีวฒุิภาวะ
ทางอารมณ์  สงัคม  ศีลธรรม  จริยธรรม ให้ผู้ เรียนรู้จกัและเข้าใจตนเอง  สามารถวางแผนชีวิตและ
อาชีพได้อยา่งมีคณุภาพ 
 

การด าเนินงานกิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ก าหนดบทบาทของบุคลากร  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม

พฒันาผู้ เรียนบรรลผุล   บคุลากรท่ีเก่ียวข้องจะมีบทบาทดงัตอ่ไปนี ้  คณะกรรมการสถานศกึษามี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย   รวมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความเห็นชอบ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุน   โดยมอบหมายการนิเทศติดตาม
งานให้กบัอนศุาสก  และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน  ซึ่งจะมีการส ารวจข้อมูลและวาง
แผนการจดักิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  คณะครู  ผู้ประสานงาน  หัวหน้า
งานฝ่ายตา่งๆ ผู้ปกครองและชมุชนตามความเหมาะสม   จากนัน้นกัเรียนจะเป็นผู้ ร่วมท ากิจกรรม
กบัครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  จนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองตามจดุประสงค์ของ
กิจกรรม 

คา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง สนับสนุนให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์และเล็งเห็นความส าคญัของการ
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ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพด้านศิลปะของนกัเรียนสู่ระดบันานาชาติ พฒันาศกัยภาพเด็กด้าน
ศลิปะสู่สากล พฒันาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีเจต
คตท่ีิดีตอ่วิชาศลิปะ  

ในการจดัคา่ยดงักล่าวโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ได้เรียนเชิญ  ครูสงัคม ทองมี  และคณะ
ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะน าเทคนิคการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนศิลปะให้กับนักเรียน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
ตลอดจนน าผลงานทางด้านศิลปะเข้าประกวดได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอยู่เสมอ สร้าง
ช่ือเสียงให้กบัตนเอง โรงเรียน และประเทศชาต ิ
 

ประวตัิครูสงัคม   ทองมี 
หากจะพูดถึงศิลปินหรือครูผู้สอนท่ีเชียวชาญทางด้านศิลปะเด็กท่ีมีประสบการณ์และ

ผลงานเป็นท่ีประจกัษ์มากมายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศระดบันานาชาติแล้วจะเป็นใครไป
ไม่ได้ นอกจากครูสังคม  ทองมี ครูผู้ เป็นต้นรากแห่งแรงบันดาลใจของวงการศิลปศึกษาในยุค
ปัจจุบนั อดีตครูสอนศิลปะของ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หรือ ผู้อ านวยการศนูย์ศิลป์สิรินธร ต .
วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในแวดวงศิลปะจากการส่งผลงานศิลปะของ
เด็กๆ เข้าประกวดจนได้รับรางวลัทัง้ในระดบัประเทศและในระดบันานาชาติมากมาย  ในฐานะครู
ผู้ มีบทบาทปลกุจินตนาการให้กบัเด็กๆ จนกลายเป็นท่ีรู้จกัของคนทัง้ประเทศตลอดจนวงการครู ท่ี
ยกย่องให้ครูสงัคม เป็นครูดี... ครูไทยระดบัโลก ท่ีได้ท าประโยชน์ให้กับเพ่ือนพ้องน้องพ่ีในวงการ
ครูอย่างมากมาย ความทุ่มเทมาตลอดทัง้ชีวิตในการน าศิลปะมาพฒันาการเรียนรู้และเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กบัเด็กด้อยโอกาส ท าให้ “ครูสงัคม” ได้รับการยกย่องจากวงการต่างๆ ทางด้าน
ครูศิลปะยอดเย่ียม ท่ีได้เผยแพร่ประวัติและผลงานออกไปทั่วโลก อีกทัง้ยังสร้างศูนย์ศิลป์ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือเสนอผลงานและเป็นขุมทรัพย์ให้นกัเรียนและประชาชนทัว่ไปได้เรียนรู้
และมีวตัถุดิบท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างความตระหนักในคณุค่าของการน า “สุนทรียภาพมา
สอดแทรกในการเรียนการสอนและวิถีชีวิตในโรงเรียน ครูสังคม ทองมี ได้ยกระดับการสอน
ศลิปศกึษาของครูในชนบทไทยให้เข้ามาตรฐานระดบัประเทศและระดบัสากล และได้เป็นสะพานท่ี
จะเช่ือมโรงเรียนของไทยให้เข้าสูส่งัคมโลกอยา่งมีศกัดิ์ศรี  
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ภมูิหลงัของชีวิต 

 
ภาพประกอบ 5 ครูสงัคม ทองมี 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 
 
นายสงัคม  ทองมี  เกิดวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์  2496 ท่ีบ้านนาแก้ว ต าบลเข่ืองใน  อ าเภอ

เข่ืองใน  จงัหวดัอบุลราชธานี  พอ่ช่ือบญุจนัทร์  มีอาชีพรับราชการ  ต าแหนง่พนกังานขับรถ  สงักดั
แขวงการทางค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดอุบลราชธานี  แม่ช่ือนางพัฒน์  ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีด
เสือ้ผ้า  ครอบครัวทองมี มีทายาททัง้หมด 6 คน  ชาย 4 หญิง 2 คน นายสังคม เป็นคนท่ี 5 ของ
ครอบครัว  มีแววเฉลียวฉลาดตัง้แตเ่ล็ก  พอ่จงึตัง้ช่ือเลน่ให้วา่แอ๊ด   

ปี พ.ศ. 2495 ครอบครัว ทองมี ได้อพยพจากภูมิล าเนาเดิม  จงัหวดัอบุลราชธานี  มาอยู่
ท่ีจงัหวดัเลย เน่ืองจากนาย บญุจนัทร์  หวัหน้าครอบครัว เดินทางมารับต าแหน่งใหม่เป็นพนกังาน
ขับรถประจ าท่ีแขวงการทางเลย  ในขณะท่ีนายสังคม มีอายุ 3 ขวบ  จึงนับได้ว่านายสังคม มา
เร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีจงัหวดัเลย  ดินแดนท่ีได้ช่ือว่าเมืองแห่งทะเลภูเขา  สดุหนาวในสยาม ณ ท่ีแห่งนี ้
จึงเป็นแหล่งบ่มเพาะกล่อมเกลาให้เด็กชายตวัเล็กๆ ซึมซับ  เรียนรู้และสร้างผลงานอนัลือช่ือใน
นามของ ครูสงัคม  ทองมี 

เกียรตปิระวตั ิ
- ได้รับพระราชทาน “รางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัรี” และผา่นการพิจารณาให้ได้รับรางวลั

ในระดบั “ครูยิ่งคุณ” ประจ าปี 2558 ของ มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับ ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( สสค.) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและ
กระทรวงศกึษาธิการ 

- รางวลัครุศาสตร์ดีเด่น ปีพุทธศักราช 2525 ในโอกาสสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะครุ
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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- รางวลัครูศลิปะยอดเย่ียมคนแรกของเขตการศกึษา 9  
- รางวัลครูศิลปะเด็กทั่วประเทศ 2 ปีติดต่อกัน คือพุทธศักราช 2526 และพุทธศกัราช 

2527  
- รางวัลคนไทยตัวอย่างของมูลนิธิธารน า้ใจ ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ ศาลาดสุิตาลยั  
- รางวลัครูศิลปะยอดเย่ียมนานาชาติ (THE OUTSTANDING COACHING TEACHER 

AWARD) ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีน  
- ร า ง วั ล  ASHODA FELLOW AWARD จ า ก  ASHOKA INNOVATOR FOR THE 

PUBLIC, VIRGINIA, USA ในฐานะผู้สร้างสรรค์แนวคดิใหมแ่ละงานตอ่สาธารณชน  
- รางวลักิตติคณุสมัพนัธ์ "สังข์เงิน" สาขาส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมของเยาวชนของ

สมาคมนกัประชาสมัพนัธ์แหง่ประเทศ  
- รางวัลสมาชิกเรือเยาวชนดีเด่น ผู้ ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติของ

สมาคมหรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แหง่ประเทศไทย 
- รางวัลครูดีเด่นระดบัมัธยมศึกษาของคุรุสภาจังหวดั ครูดีเด่นประเภทผู้สอนของกรม

สามญัศกึษา ครูดีเดน่แหง่ชาตขิององค์การครุุสภา  
- รางวลัคนดีศรีสงัคม ของมูลนิธิศาสตราจารย์ประภาสน์ อวยชยั สภาสงัคมสงเคราะห์

แหง่ประเทศไทย 
ผลงานทางด้านศิลปะของอาจารย์สงัคม ทองมี ได้รับการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนแขนง

ต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และด้านส่ือโทรทัศน์   ปัจจุบันลูกศิษย์
โรงเรียนศรีสงครามก็ได้สร้างช่ือเสียงและเกียรติคณุ ได้รับรางวลัศิลปะเด็กและเยาวชนระดบัชาต ิ
ระดบันานาชาติ และระดบัโลกกว่า 3,000 รางวัล ซึ่งนับว่ามากท่ีสุดในโลก (ชูเกียรติ ฉาไธสง, 
2544) 

ชูเกียรติ ฉาไธสง (2544) เขียนหนังสือสีชอล์กในเปลวเทียน  ครูสังคม ทองมี กล่าวถึง
เส้นทางชีวิตครูศิลปะช่ือก้องโลกท่ีมีวิถีชีวิต  และเร่ืองราวตอนส าคญัของชีวิตท่ีพลิกเปล่ียนสร้าง
เสริมวิถีชีวิตของเดก็บ้านนอกคนหนึ่ง ท่ีรอนแรมกบัครอบครัวจากจงัหวดัอบุลราชธานีสู่จงัหวดัเลย  
บิดามีอาชีพพนักงานขับรถของแขวงการทางจนกลายเป็นเด็กกรมทาง  เด็กรักเรียนและเซียน
หยอดหลุมในท่ีสดุ  การพบครูต้นแบบในวยัเยาว์  เม่ือครัง้เรียนชัน้มธัยมศกึษาส่งผลให้มีใจรักใน
งานศิลปะ และใช้ความสามารถพิเศษทางศิลปะประกอบกบัการเป็นเด็กเรียนดี จึงท าให้สามารถ
สอบชิงทนุเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียน AFS ของจงัหวดัเลยเป็นคนแรก  อนัเป็นจดุพลิกผนัครัง้ส าคญั
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ของชีวิต  ซึ่งกว่าจะได้เดินทางสู่อเมริกาได้ต้องยุ่งยากล าบากใจแสนสาหัสด้วย ไม่มีทุนทรัพย์ใน
การเดินทาง สดุท้ายเพ่ือนๆ ร่วมห้องได้เสนอจดัฉายหนงัให้ 2 รอบ เพ่ือเก็บเป็นเงินทุนให้เดินทาง 
ท าให้นายสังคม ทองมี รู้ค่าแห่งกัลยาณมิตรท่ีแท้จริง  ท่ีอเมริกาเขาเร่ิมปรับตวัเข้ากับโลกใหม ่ 
โดยใช้ฝีมือทางศิลปะเป็นสะพานน าไปสู่การยอมรับของบรรดาครูและนักเรียนท่ีนั่น จนมีช่ือติด
จารึกในโรงเรียนในฐานะผู้ ท่ีท าคะแนนสูงสุดในวิชาศิลปะ  จึงเป็นการไม่ยากเย็นนักกับการสอบ
เข้าเรียนภาควิชาศิลปศกึษา คณะครุุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ประสบการณ์ในตา่งแดน
ถกูน ามาปรับใช้กบัชีวิตในช่วงมหาวิทยาลยัอยา่งคุ้มคา่ความยากจนจดุประกายให้เกิดรักและชอบ
อาชีพครูเป็นครัง้แรก  และยิ่งส่งประกายมากขึน้อย่างแรงกล้าเม่ือมีโอกาสได้ร่วมโครงการเรือ
เยาวชนอาเซียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เขาได้เข้าเย่ียมชมโรงเรียนเล็กๆ ประจ าเมืองนัน้ท่ีมีครูสอนศลิปะท่ี
สร้างบรรยากาศสนุกสนานเป็นความสนุกสนานและความอิสระมุ่งให้เด็กเกิดเสรีภาพในการ
สร้างสรรค์  เพ่ือเป็นการปรบพืน้ฐานทางการเรียนรู้จนท าให้หวงัไว้ว่าเม่ือมีโอกาสเป็นครูเม่ือไหร่จะ
ท าให้ได้เช่นนีบ้้าง และแล้วความหวงัของครูสงัคม  ทองมี  ก็เป็นจริงในวิถีชีวิตความเป็นครูศิลปะ  
จนสร้างช่ือเสียงก้องโลกอย่างปัจจุบัน  เร่ืองราวและประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาดงักล่าวนัน้  เป็น
แนวทางและแนวคิดท่ีจะสร้างและพฒันาการสอนและสามารถท าให้สงัคมมองเห็นคณุคา่ของวิชา
ศลิปะมากยิ่งขึน้ 

คอลัมน์  จิตรกรรมเยาวชน สกุลไทย  ฉบับ 2545  เขียนถึงนิทรรศการศิลปะเด็ก
นานาชาติ  ค รั ง้ ท่ี  32  (The 23 International Children’s Art Exhibition 2002) โดยสม าคม
โทรทัศน์เพ่ือวัฒนธรรมแห่งญ่ีปุ่ น (Nippon Television  Newyork Cultural  Society) มูลนิธิเพ่ือ
ศิลปศกึษา  (Foundation for Art Bueation) กระทรวงศกึษาธิการญ่ีปุ่ น กระทรวงการต่างประเทศ
ญ่ีปุ่ น  หนังสือพิมพ์โยมมิอุริ  พร้อมหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนร่วมกันจัดงานนิทรรศการ
ศิลปะเด็กนานาชาติ  ครัง้ท่ี 23  ประจ าปี 2545 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น มีประเทศตา่งๆ กว่า 
48 ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานศิลปะเด็กเข้าประกวดจ านวน 82,824 ภาพ นิทรรศการนีมี้เด็กไทย
จากศนูย์ศลิป์สิรินธร  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย และชมรมบ้านศลิปะ
เด็ก ได้รับรางวลัรวมทัง้สิน้ 411 รางวลั รางวลัท่ีส าคญัท่ีสดุของนิทรรศการนีคื้อ รางวลัเกียรตินิยม
เหรียญทองรัฐมนตรีต่างประเทศญ่ีปุ่ น 1 รางวลั คือ นาย กิตติคุณ  สมศรี  โรงเรียนศรีสงคราม
วิทยา  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย นบัเป็นผลงานครัง้ล่าสุดท่ีครูสงัคม ทองมี ส่งเสริมให้ลกูศิษย์
ได้รับรางวลัระดบันานาชาติ 
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การประเมินผลกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 
โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาติ  เพ่ือผ่านช่วงชัน้หรือจบหลกัสูตร ดงันี ้ ครูท่ีปรึกษากิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ
เป็นผู้ติดตามพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดคณุลกัษณะตามวัตถุประสงค์โดยการประเมินอาจท าร่วมกับ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมอนัได้แก่วิทยากรชมุชนผู้ปกครองและรายงานผลการประเมิน
ตอ่ผู้บริหาร 

ระดบัผลการตดัสินการเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ มี 2 ระดบั คือ 
“ผ่าน”  หมายถึง  ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป และผ่าน

จดุประสงค์ท่ีส าคญัของแตล่ะกิจกรรม 
“ไม่ผ่าน” หมายถึง  ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต ่ากว่าร้อยละ 80 ขึน้ไป  หรือ ไม่

ผา่นจดุประสงค์ท่ีส าคญัของแตล่ะกิจกรรม 
ผู้ เรียนต้องได้รับการตดัสินการเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนครบทุกกิจกรรมตามท่ี

โรงเรียนก าหนดในระดบั  “ผา่น” ในแตล่ะชว่งชัน้  
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ตอนที่  2  สภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
 

ตาราง 1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
 

สถานภาพ 
ผู้บริหารโรงเรียน ( N = 5 ) 

จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
      ชาย   
      หญิง  
2.อายุ 
      31-40 ปี 
      41-50 ปี 
      51-60 ปี 
3.ประสบการณ์ท างาน 
      ต ่ากวา่ 11 ปี 
      11-20 ปี 
      21-30 ปี 
4.วฒิุการศกึษา 
      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 
5.ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งปัจจบุนั 
      1-5 ปี 
      6-10 ปี 
6.เคยเข้าร่วมประชมุ  อบรม 
สมัมนา เก่ียวกบักิจกรรมคา่ย
ศิลปะเดก็ 
      เคย 
      ไมเ่คย 

 
0 
5 
 

0 
3 
2 
 

0 
0 
5 
 

0 
2 
3 
 
 

2 
3 
 
 
 

5 
0 
 

 
0 

100 
 

0 
60 
40 
 

0 
0 

100 
 

0 
40.00 
60.00 

 
 

40.00 
60.00 

 
 
 

100 
0 
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จากตารางท่ี 1 แสดงสภาพทั่วไปของผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้ บริหารโรงเรียนจ านวน 5 คน
ปรากฏผลดงันี ้

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คน   คิดเป็นร้อยละ 100   อายรุะหว่าง 41-50 ปี   
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  อายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี   จ านวน 2 คน   คดิเป็นร้อยละ 40.00  
มีประสบการณ์ท างาน 21 -30 ปี จ านวน 5 คน   คิดเป็นร้อยละ 100   ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  จ านวน 2 คน   คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปริญญาเอกจ านวน 3 คน   คิดเป็นร้อยละ 
60.00  ระยะเวลาในการได้ด ารงต าแหน่งปัจจบุนัอยู่ระหว่าง 1 - 5 ปีจ านวน 2 คน   คิดเป็นร้อยละ 
40.00   ระหว่าง  6 - 10 ปี จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ  60.00   มีผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมการประชุม
อบรมสมัมนาเก่ียวกบักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กจ านวน  5  คน  คดิเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง 2 สถานภาพของผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นครูท่ีปรึกษากิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 
 

สถานภาพ 
ครูท่ีปรึกษากิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต(ิ N = 8 )                 

จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
      ชาย   
      หญิง  
2.อาย ุ
      21-30 ปี 
      31-40 ปี 
      41-50 ปี 
      51-60 ปี 
3.ประสบการณ์ท างาน 
      ต ่ากวา่ 11 ปี 
      11-20 ปี 
      21-30 ปี 
      31-40 ปี 
4.วฒุิการศกึษา 
      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท 
5.เคยเข้าร่วมประชมุ  อบรม 
สมัมนา เก่ียวกบักิจกรรมคา่ย
ศลิปะเด็ก 
      เคย 
      ไมเ่คย 

 
1 
7 
 
2 
4 
2 
0 
 
2 
4 
2 
0 
 
6 
2 
 
 
 
8 
0 

 
12.50 
87.50 

 
25.00 
50.00 
25.00 

0 
 

25.00 
50.00 
25.00 

0 
 

75.00 
25.00 

 
 
 

100 
0 
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จากตารางท่ี 2 แสดงสภาพทัว่ไปของผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นครูท่ีปรึกษากิจกรรมคา่ยศลิปะเด็ก
สูน่านาชาตจิ านวน 8 คนปรากฏผลดงันี ้

ครูท่ีปรึกษากิจกรรมคา่ยศิลปะเดก็สูน่านาชาตเิป็นเพศชายจ านวน 1 คน   คิดเป็นร้อยละ 
12.50 เป็นเพศหญิงจ านวน  7  คน   คิดเป็นร้อยละ  87. 50   อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ  25.00   11 - 40 ปี  จ านวน 4 คน   คิดเป็นร้อยละ 50.00  41- 50 ปี จ านวน 2 
คนคิดเป็นร้อยละ  25.00 มีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 11 ปี จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 
25.00 11 - 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  50.00   21 - 30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 6 คน เป็นร้อยละ 75.00 ปริญญาโทจ านวน  2 
คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00  มีผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาเก่ียวกับค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาตจิ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง 3 สถานภาพของผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นวิทยากรกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 
 

สถานภาพ 
วิทยากร ( N = 9 ) 

จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
      ชาย   
      หญิง  
2.อาย ุ
      21-30 ปี 
      31-40 ปี 
3.วฒุิการศกึษา 
      มธัยมศกึษา 
      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท 
      สงูกวา่ระดบัปริญญาโท 
4.สถานภาพผู้ให้สมัภาษณ์ 
      ผู้บริหาร 
      ครู – อาจารย์ 
      ก าลงัศกึษา 

 
3 
6 
 

8 
1 
 

0 
7 
2 
0 
 

0 
2 
7   

 
33.33 
66.66 

 
88.88 
11.11 

 
0 

77.77 
22.22 

0 
 
0 

22.22 
77.77 

 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงสภาพทัว่ไปของผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาต ิ จ านวน 9 คน ปรากฏผลดงันี ้ 
วิทยากรกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  เป็นเพศชายจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.33 เป็นเพศหญิงจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.88  31 – 40 ปี  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  22.22  สถานภาพ
ปัจจุบัน เป็นครู จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.22 ก าลังศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.77  
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ตาราง 4 สถานภาพของผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นนกัเรียน 
 

สถานภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม( N = 150 )                 

จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
      ชาย   
      หญิง  
2.อาย ุ
      6-7 ปี 
      8-9 ปี 
     10-11 ปี 
     12-13 ปี 
3.ก าลงัศกึษาระดบัชัน้ 
      ป.1 
      ป.2 
      ป.3 
      ป.4 
     ป.5 
     ป.6 
 

 
0 

150 
 

60 
51 
24 
15 

 
35 
44 
32 
17 
12 
10 

  

 
0 

100 
 

40.00 
34.00 
16.00 
10.00 

 
23.33 
29.33 
21.33 
11.33 
08.00 
06.66 

 
 
จากตารางท่ี  4  แสดงสภาพทั่วไปของผู้ ให้ ข้อมูลท่ีเป็นนักเรียน จ านวน 150 คน 

ปรากฏผลดงันี ้
นกัเรียนท่ีเป็นเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ เป็นเพศหญิง จ านวน  150 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100   อายุระหว่าง  6 - 7 ปี  จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ  40.00  8 – 9 ปี  
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00  10-11 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  12-13 ปี  
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน  44  คน คิดเป็นร้อยละ  29.33   ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3 จ านวน 32  
คน คิดเป็นร้อยละ 21.33   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 จ านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ  11.33   ชัน้
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ประถมศึกษาปีท่ี  5  จ านวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ  08.00 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  10  
คน คดิเป็นร้อยละ  06.66  

 
ตอนที่  3  ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเดก็สู่นานาชาต ิ

ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์  การสอบถาม การสงัเกตการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ และศึกษาเอกสารในประเด็นของสภาพและปัญหาของการด าเนินการจัดกิจกรรม  
ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หาตามกรอบแนวคิดการวิจัย  แล้วน าเสนอ
ผลการวิจยัเป็นความเรียงในประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. ด้านการเตรียมการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ 
1.1 การก าหนดระเบียบข้อบงัคบั 
1.2 การท าโครงการจดักิจกรรมและการเสนอขออนมุตั ิ
1.3 การเตรียมอาคาร สถานท่ี 
1.4 การเตรียมบคุลากร 
1.5 การเตรียมงบประมาณ 
1.6 การประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรสมาชิก 

2. ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 
2.1 การปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกบัข้อปฏิบตัขิองการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 การเลือกตัง้คณะกรรมการ 
2.3 การจดักิจกรรม 
2.4 การตดิตามดแูลกิจกรรม 

3.ด้านการจดัการความรู้ทางด้านศลิปะ 
3.1 แนวคดิในการจดัการความรู้ 
3.2 แนวทางในการก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
3.3 เนือ้หาในการจดัการเรียนรู้ 
3.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3.5 บทบาทในการสง่เสริมพฒันาเยาวชนด้านศลิปะ 

4. ด้านการประเมินผลการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สู่นานาชาติ 
4.1 การประเมินผลการจดักิจกรรม 

4.2 การรายงานผลการจดักิจกรรม 
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1. ด้านการเตรียมการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ 
1.1 การก าหนดระเบียบข้อบงัคบั 

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารพบวา่ กิจกรรมตา่งๆ ให้จดัท าเป็นแผนปฏิบตังิานและ
จดัท าเป็นโครงการเสนอผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายกิจการนกัเรียนและผู้บริหาร  ตามล าดบั เพ่ือขออนมุตัิ
จัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  ผู้ บริหารเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติในการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบตัิการและโครงการ  การจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน  ผู้ ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมและครูท่ีปรึกษากิจกรรม  เพ่ือเป็นการ
พฒันาศกัยภาพทางด้านศิลปะของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง เสริมสร้างทกัษะศิลปะของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ในระดับนานาชาติและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในการเป็นเยาวชน
ต้นแบบให้กบัเยาวชนในชาตติอ่ไป 

1.2 การท าโครงการจดักิจกรรมและการเสนอขออนมุตัิ 
จากการสมัภาษณ์ครูท่ีปรึกษากิจกรรม พบวา่ โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัด าเนินการ

โดยผู้ บริหารแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในแต่ละกิจกรรม และได้
มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบในการเขียนโครงการน าเสนอตอ่ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายกิจการนกัเรียนและผู้อ านวยการตามล าดบัเพ่ือขออนมุตัจิดักิจกรรมและจดัสรรงบประมาณครู
ท่ีปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ เขียนโครงการและคิดโครงการเอง  ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายกิจการนกัเรียนเป็น
ผู้ ให้แนวทางในการปฏิบตัิและช่วยในการกลั่นกรองโครงการผู้บริหารได้สนบัสนุนให้ครูท่ีปรึกษา 
กิจกรรมเขียนโครงการก่อนท่ีจะด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยพยายามกระตุ้ นให้
ก าลงัใจและเสนอแนวทางในการเขียนโครงการให้กบัครูท่ีปรึกษากิจกรรม ในด้านการท าโครงการ
นกัเรียนไมมี่สว่นร่วมในการเขียนโครงการ 

จากการศึกษาเอกสารพบว่ากิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ จดัท าโครงการ
และเสนอขออนมุตัิซึง่ประกอบด้วยส่วนตา่งๆ ดงันี ้ ช่ือโครงการจดักิจกรรม  หลกัการ   จดุประสงค์  
เปา้หมาย   วิธีด าเนินการ ระยะเวลา   สถานท่ีจดัผู้ รับผิดชอบ  งบประมาณ  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

1.3 การเตรียมอาคารสถานท่ี 

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษากิจกรรม การสงัเกตการจดักิจกรรมคา่ย
ศิลปะเด็กสู่นานาชาติและศกึษาเอกสาร พบว่า  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัมีห้องเรียนกิจกรรมห้อง
ประกอบหอประชมุและห้องประชมุส าหรับด าเนินกิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  ผู้ มีสว่นร่วม
ในการก าหนดอาคารสถานท่ีได้แก่ผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน    ผู้ ช่วย
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ผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ี ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   โดยก าหนดการใช้อาคารสถานท่ีตามความ
เหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรมและจ านวนสมาชิกในแตล่ะกิจกรรม   มีครูท่ีปรึกษากิจกรรมเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการจดัเตรียมห้องเรียนอาคารสถานท่ีส าหรับรองรับกิจกรรมของตนเอง  การอ านวย
ความสะดวกด้านอาคารสถานท่ีในหอประชุมตา่งๆ โรงเรียนให้ความอนุเคราะห์การท่ีครูท่ีปรึกษา
กิจกรรมต้องการและจดับุคลากรฝ่ายสถานท่ีอ านวยความสะดวกให้โดยครูท่ีปรึกษากิจกรรมต้อง
ประสานงานกบับคุลากรดงักลา่ว 

1.4 การเตรียมบคุลากร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและการศึกษาเอกสาร   พบว่า  โรงเรียนวัฒนา

วิทยาลยัได้ก าหนดบทบาทของบคุลากรเพ่ือให้การจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ บรรลผุล
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องจะมีบทบาทดงัต่อไปนี  ้ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและเป้าหมายรวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความเห็นชอบผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้
ก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนนุ โดยมอบหมายการนิเทศติดตามงานให้กบัอนสุาศก   และผู้ช่วย
ผู้ อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งจะมีการส ารวจข้อมูลและวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับ
คณะกรรมการคณะอนกุรรมการ  คณะครูผู้ประสานงานหวัหน้างานระดบัประถมศกึษา ผู้ปกครอง
และชุมชนตามความเหมาะสม  จากนัน้นกัเรียนจะเป็นผู้ ร่วมท ากิจกรรมกับครูท่ีปรึกษากิจกรรม
ค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ จนสามารถพัฒนาศกัยภาพของตนเองตามจุดประสงค์ของกิจกรรม 
ผู้ บริหารแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการและผู้ รับผิดชอบส าหรับกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ   ดังนี ้   กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติเป็นหนึ่งในหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศลิปะ จงึก าหนดให้หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะและครูในกลุม่สาระเป็นผู้ รับผิดชอบ 

1.5 การเตรียมงบประมาณ 

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและการศึกษาเอกสารพบว่า งบประมาณในการจัด
กิจกรรมด าเนินการโดยขออนุมตัิงบประมาณต่อฝ่ายบริหาร โดยเสนองบประมาณตามโครงการ
งบประมาณสว่นใหญ่มาจากโรงเรียน 

การเตรียมงบประมาณไม่ประสบปัญหา  เน่ืองจากในทุกๆ  ปีการศึกษา 
ผู้ รับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้ ขอเสนองบประมาณ จึงทราบงบประมาณของกิจกรรมเป็นอย่างดี  
กิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับการอนุมตัิงบประมาณจากผู้บริหารตามท่ีเสนอ บางครัง้กิจกรรมประสบ
ปัญหาเน่ืองจากในระหวา่งการด าเนินการจดักิจกรรมมีคา่ใช้จา่ยบางรายเกิดขึน้กะทนัหนั  
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1.6 การประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรสมาชิก 

จากการสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษากิจกรรม การสอบถามนักเรียนท่ีเป็นประธาน
กิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติและการศกึษาเอกสาร พบว่า  ส่วนใหญ่ครูท่ีปรึกษาด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์โดยใช้วิธีติดป้ายประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงแต่ละกิจกรรม ในห้องประชุม  ครูประจ าชัน้
แจ้งให้ทราบ  ครูท่ีปรึกษาใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์โดยเสียงตามสาย   ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนและ
แผ่นพับ  การรับสมัครสมาชิกใช้วิธีให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมท่ีครูก าหนดไว้ตามความสนใจ   
ความถนดัและความสามารถ   ของนกัเรียน ปัญหาการประชาสมัพนัธ์  พบว่า   ส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ไม่ทัว่ถึงการประชาสัมพันธ์ช้า    การประชาสัมพันธ์ขาดความ
ตอ่เน่ือง   กิจกรรมประสบปัญหาในเร่ืองวิธีการประชาสมัพนัธ์    ข้อมูลท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์    ปัญหาด้านการรับสมคัรพบว่ารับสมาชิกจ ากัด  ช่วงเวลาในการรับสมัคร
น้อยเกินไปและมีขัน้ตอนการรับสมคัรท่ีซบัซ้อน 
 

2. ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 
2.1 การปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกบัข้อปฏิบตัขิองการเข้าร่วมกิจกรรม 

ก่อนท่ีจะให้นกัเรียนเลือกสมคัรเข้ากิจกรรม ได้มีการชีแ้จงถึงจดุประสงค์และแนว
การจดักิจกรรม   จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร  และการศึกษาเอกสาร  พบว่า  หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะและครูผู้สอนในกลุ่มสาระเป็นผู้ปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกับข้อปฏิบตัิของการเข้า
ร่วมกิจกรรม  โดยปฐมนิเทศนกัเรียนทกุคนตามช่วงชัน้ และในชัว่โมงแรกของการจดักิจกรรมครูท่ี
ปรึกษาจะปฐมนิเทศเพ่ือท าการชีแ้จงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม  แนวการด าเนินการจัด
กิจกรรมและการวดัประเมินผล  ส าหรับการปฐมนิเทศสมาชิกเก่ียวกับข้อปฏิบตัิของการเข้าร่วม
กิจกรรมไมป่ระสบปัญหา 

2.2  การเลือกตัง้คณะกรรมการ 
จากการสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษากิจกรรม  การสอบถามนักเรียนท่ีเป็นประธาน

กิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ และการศกึษาเอกสาร พบว่า  ไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการ 
การเรียนการสอน นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน พร้อมกันทุกห้อง แบ่งออกเป็นทัง้หมด 8 
ห้อง ห้องละ 20 คน  มีครูท่ีปรึกษากิจกรรมและวิทยากรเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในแต่ละห้อง
ส าหรับการเลือกตัง้คณะกรรมการไมป่ระสบปัญหา 

2.3 การจดักิจกรรม 
การจดักิจกรรมจะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัใช้เวลาว่างให้มีคณุค่า และเกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมและตนเอง  เพราะเม่ือนกัเรียนมีกิจกรรมซึ่งตนสนใจร่วมท ากับเพ่ือนเขาจะไม่ตัง้ตน
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เป็นผู้ต่อต้านสงัคม  หรือประพฤติผิดต่อสงัคม นอกจากนีย้งัเกิดการเรียนรู้และความสนใจใหม่ๆ
ขึน้  เพราะได้พบกับบุคคลซึ่งมีความสนใจเหมือนๆกัน  และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรบางประเภท
อาจจะชว่ยให้นกัเรียนได้พบกบัสิ่งท่ีมีคา่ตอ่ชีวิตในภายภาคหน้า 

จากการสมัภาษณ์ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   ครูสงัคม ทองมี  ทีมวิทยากร การสอบถาม
นักเรียนท่ีเป็นประธานกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  การสังเกตการณ์จัดกิจกรรม  และ
การศกึษาเอกสาร  พบวา่ 

การจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ได้ฝึกปฏิบตัิจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความ
สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านศิลปะ เป็นการสร้างความรู้ 
ความสามารถ ก่อให้เกิดความยัง่ยืนในด้านการพฒันาเยาวชน ท่ีเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติ
ในอนาคต เพราะศิลปะจะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลมีความประณีต ละเอียดอ่อน ช่างสังเกต มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพและเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังก่อให้เกิด
ความสุข ความเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์และสร้างความจรรโลงใจ     ครูสงัคม   
ทองมี   จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พฒันาความสามารถทางศิลปะของ
ตน และสร้างสรรค์ผลงานศลิปะท่ีโดดเดน่ในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ  เปรียบเสมือนเพชร
ท่ีได้รับการเจียระไนจากช่างผู้ มีฝีมือให้ส่องแสงระยิบระยบัและทวีคณุค่ามากขึน้ ซึ่ง นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถเหล่านีจ้ะได้สืบสานงานศิลปะและการพฒันาเยาวชนรุ่นตอ่ๆ ไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
การสร้างสรรค์วงการศลิปะของไทยและของโลกตอ่ไป 

กิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  มีวิธีด าเนินการคือรับสมคัรนกัเรียนทกุระดบัชัน้
ตัง้แต่ ป.1-ป.6 ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอมเดือนตลุาคม การจดักิจกรรมส่วน
ใหญ่จะเป็นเวลาเช้าเท่ียงบ่าย เป็นระยะเวลา 3 วนั นอกเหนือเวลาเรียน  กิจกรรมส่วนใหญ่เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านศลิปะหรือนกัเรียนท่ีสนใจด้านศิลปะ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคกระบวนทางด้านศิลปะ  จากครูสงัคม  ทองมี และทีมวิทยากร
ผู้ เช่ียวชาญ  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิต  การสร้างองค์ความรู้   เน้นการปฏิบตัิ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   เสริมสร้างทกัษะศิลปะ ทศันคติท่ีดีตอ่การเรียนศิลปะอย่างต่อเน่ือง
และเข้มข้น  การเรียนการสอนจะเน้นตามเนือ้หาดังนี ้  ทัศนธาตุสุนทรียศาสตร์    ศิลปะตาม
จินตนาการ    ศิลปะเก่ียวกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานศิลปะ   
การเลือก การใช้ การเก็บรักษาวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างผลงานศิลปะ   การวาดเส้น    แรงเงา วาด
ภาพสีชอล์ก วาดภาพสีน า้ วาดภาพสีโปสเตอร์ โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สนับสนุนให้
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นักเรียนในทุกระดับชัน้วาดภาพส่งประกวด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการ เอกชนและอ่ื นๆ ใน
ระดับประเทศ ตลอดจนปลูกฝังความซาบซึง้ในงานศิลปะ ผ่านการจัดการแสดง การเผยแพร่
บทความ และการสง่ผลงานนกัเรียนเข้าประกวดในระดบันานาชาติ   

ปัจจยัท่ีมีสว่นส าคญัในการท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจดักิจกรรมได้แก่
ความเอาใจใสข่องบคุลากร  ความสนใจของนกัเรียน   การสนบัสนนุของผู้บริหารและผู้ปกครอง 

ปัญหาการจดักิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเวลา
ในการสร้างสรรค์ผลงานเน่ืองจากในแต่ละวนันกัเรียนจะเร่ิมเรียนในเวลา  09.00 น. ถึง 14.00 น. 
ในแตล่ะผลงานต้องใช้เวลาในการท างานคอ่นข้างเยอะ รวมทัง้รายละเอียดในผลงาน ท าให้ผลงาน
ของนกัเรียนเสร็จไมต่รงตามเวลาท่ีก าหนด 

2.4 การตดิตามดแูลกิจกรรม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหาร พบว่า ผู้ อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ มอบหมายการ

นิเทศติดตามงานให้กับอนุสาศก  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนและหวัหน้าแผนกระดบั
ประถมศึกษา ซึ่งจะมีการส ารวจข้อมูลและวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับ คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ  คณะครู ผู้ประสานงานหวัหน้างานฝ่ายต่างๆ  ผู้ปกครองและชมุชนตามความ
เหมาะสม 

จากการสอบถามครูท่ีปรึกษากิจกรรม พบว่า ครูท่ีปรึกษากิจกรรมติดตามดูแล
และควบคมุการจดักิจกรรมอย่างใกล้ชิด เม่ือพบปัญหาด าเนินการแก้ไข ผู้ ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
กิจการนกัเรียนช่วยดแูลและสอบถามการจดักิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ ผู้บริหารติดตามดแูลการจดั
กิจกรรมจากการเย่ียมเยียนตดิตามจากรายงานการด าเนินการจดักิจกรรม 

ปัญหาการติดตามดแูลการจดักิจกรรมพบว่าฝ่ายบริหาร ติดตามการดแูลการจัด
กิจกรรมไม่ทัว่ถึงเน่ืองจากผู้บริหารมีภาระงานมากและจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียน
ทัง้หมดก็มากด้วย 
 

3. ด้านการจดัการความรู้ทางด้านศลิปะ 
3.1 แนวคดิในการจดัการความรู้ 

จากการสมัภาษณ์ ครูสงัคม  ทองมี และทีมวิทยากร ซึ่งเป็น ลกูศษิย์ของครูสงัคม 
ทองมี  พบวา่  แนวคดิในการจดัการความรู้ ของครูสงัคม  ทองมี แบง่ออก เป็น 4 ด้าน  ดงันี ้

3.1.1 แนวคิดด้านการส่งเสริมความรักในศิลปะ    ครูสงัคม  ทองมี  มองว่า
การเรียนรู้ศลิปะมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การคิดท่ีเป็นเหตเุป็นผล ถึงวิธีการเอา
ศิลปะความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินและรากฐานทางวัฒนธรรม ค้นหาว่าผลงาน
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ศิลปะส่ือความหมายกับตนเองค้นหาศักยภาพความสนใจส่วนตัว ฝึกการเรียนรู้การสังเกตท่ี
ละเอียดออ่น อนัน าไปสูค่วามรักเห็นคณุคา่และเกิดความซาบซึง้ในคณุคา่ของศลิปะและสิ่งรอบตวั  
พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมส่วนตัว มีทักษะกระบวนการวิธีการแสดงออกการคิดสร้างสรรค์  
สง่เสริมให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงบทบาทของศิลปกรรมในสงัคมในบริบทของการสะท้อนวฒันธรรมทัง้
ของตนเองและวฒันธรรมอ่ืน  พิจารณาว่าผู้คนในวฒันธรรมของตนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่องาน
ศิลปะช่วยให้มีมมุมองและโลกกระทศัน์กว้างไกล  ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจมโนทศัน์ด้านอ่ืนๆ 
สะท้อนให้เห็นมุมมองของชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง การปกครองและความเช่ือความ
ศรัทธาทางศาสนา  ด้วยลกัษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ท างานตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอยา่งอิสระ  ท าให้ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุให้
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดดัแปลงจินตนาการ มีสนุทรียภาพและเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมไทยและ
สากล   ศลิปะเสริมสร้างให้ชีวิตมนษุย์เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ช่วยให้มีจิตใจท่ีงดงามมีสมาธิ
แน่วแน่ สขุภาพกายและสขุภาพจิตมีความสมดลุเป็นรากฐานของการพฒันาชีวิตท่ีสมบรูณ์  เป็น
การยกระดบัคณุภาพชีวิตของมนุษยชาติโดยส่วนตวั และส่งผลตอ่การยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
สงัคมโดยรวม 

3.1.2  แนวคิดด้านการส่งเสริมคณุคา่ในศิลปะ   ครูสงัคม  ทองมี   มองว่าศิลปะ
เป็นสิ่งสูงค่าและมีคณุค่าในตวัเอง  เขากล่าวว่าโดยปรัชญา โดยหลกัการ  ไม่ใช่เร่ืองใหม่ในเร่ือง
ประโยชน์ของศิลปะทุกแขนงท่ีจะไปพัฒนาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาเด็กมีมาเป็นร้อยปี
แล้ว  การศึกษาการพัฒนาการวิจัยในประเทศท่ีเจริญก็ท ากันมานานแล้ว มีค าว่า ศิลปศึกษา 
จดุประสงค์ก็คือ  การพฒันาทกุๆ ด้านศิลปะเร่ืองใหญ่ก็เป็นเร่ืองของความรู้สึก   ความงาม   อะไร
ต่างๆ เป็นความงามทางตา  เร่ืองของเส้น  ของสี  การเห็น นอกจากนีก็้มีด้านภาษา  ตวัหนังสือ  
ด้านกวี  งานของวรรณกรรม เป็นต้น  ศิลปะเป็นประโยชน์ทางด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
นัน่คือการเห็นคณุคา่โดยทศันคตขิองสงัคม 

3.1.3 แนวคิดด้านการปรับหลกัสูตรวิชาศิลปะให้ทนัสมยั  ครูสงัคม  ทองมี  เห็น
ว่าปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศิลปะยังไม่มีความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลก   โดยเฉพาะบคุลากรทัง้ครูผู้สอนและผู้บริหาร  ท่ียงัขาดความเข้าใจ ตราบใด
ท่ีขาดคนเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่ใครก็ได้ท่ีจะสอนวาดเขียน ทุกวนันีก็้ยังมีแนวคิดเช่นนีอ้ยู่  การเรียนรู้
ศิลปะนัน้ช่วงส าคัญท่ีสุดคือวัยเด็ก  ช่วงเด็กมีความส าคัญท่ีสุดทัง้ระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศกึษาตอนต้น   ครูสงัคมเน้นเร่ืองความเข้าใจของครูผู้สอนศิลปะในเร่ืองการแสดงออกของ
เด็ก  โดยกล่าวว่าความงามของศิลปะเด็กนัน้อยู่ท่ีการแสดงความคิดและจินตนาการแบบเสรีหรือ 
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free expression อีกทัง้เน้นการสอนให้เด็กมีความมัน่ใจในการแสดงออกและเด็กอนุบาลถึง ป. 6 
ก าลังอยู่ในวัยท่ีก าลังมีจินตนาการ ไม่ควรไปสกัดกัน้จะท าให้เด็กไม่มีการพัฒนาเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์  และส าคญัครูจะต้องเข้าใจถึงหวัใจของความงามในการแสดงออกผ่านรูปร่าง รูปทรง 
และสีสัน   ซึ่งจะไม่เหมือนจริงอย่างท่ีผู้ ใหญ่วาด  จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ครูท่ีเข้าใจพัฒนาการด้าน
จิตวิทยา พัฒนาการศิลปะของเด็กแต่ละวัย   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดหลักสูตรต้องใส่
รายละเอียดของวิชาศลิปะไว้ในนโยบายทกุสถาบนัจะต้องจดัการอบรมอย่างน้อยปีละครัง้ให้กบัครู
ท่ีจ าเป็นต้องสอนศิลปะ   การส่งเสริมผู้ ท่ีมีความสามารถทางนีมี้ตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมเห็นชดัเจน
ขึน้ท่ีสงัคมจงัหวดัเลยแล้วสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนไปในระดบัมหาวิทยาลยัก็เปิดสาขานีเ้พิ่มมาก
ขึน้    มีคนท่ีจบแขนง Design แขนงออกแบบครบทุกแผนกมี  Interior Design   ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   Product Design ออกแบบเคร่ืองประดบัทางด้านนิเทศศิลป์ก็มีมาก  หรือเป็นการ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกนัผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ามีงานท าเปล่ียนคา่นิยมเห็นเป็นรูปธรรม  ซึ่ง
ทัง้หมดจะส าเร็จได้ต้องเร่ิมจากการจดัหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงก่อนนัน่เอง 

3.1.4 แนวคดิในการสง่เสริมและให้โอกาสเดก็และเยาวชน     โดยมองวา่เด็กและ
เยาวชนควรได้รับโอกาสจากการเรียนศิลปะ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นทางเลือกส าหรับ
ตนเองเท่าเทียมกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ  พอ่แมผู่้ปกครองยงัมองว่าวิชาศลิปะเป็นยาขมไมส่นบัสนนุ   ให้
เด็ก ๆเก่งทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ถือเป็นความเข้าใจท่ีผิด เน่ืองจากวิชาท่ีหนักๆ เช่น  
คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  เป็นการพฒันาสมองซีกซ้ายเพียงอย่างเดียว   ท าให้เด็กมีความเครียด
มากเกินไป   ไม่ได้ผ่อนคลายความคิด  ความอ่าน หรือพลงัแห่งการสร้างสรรค์สิ่งท่ีแปลกใหม่ไม่
เกิดขึน้  หากเด็กๆ ได้ฝึกวาดเขียนฝึกงานศิลปะตัง้แตเ่ด็กสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นอาหารเสริมจินตนาการ
ให้แก่เด็ก  ช่วยท าให้เด็กเกิดจินตนาการหรือความคิดไอเดียใหม่ ๆ และสามารถน าไปสู่โอกาสใน
การสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง   เป้าประสงค์หลกัคือให้เด็กรู้จกัรอคอยผลของการกระท าอยู่ท่ีท า
อย่างไรท่ีจะให้งานศิลปะ เข้าไปผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตเด็ก   หลงัจากท่ีได้พิสูจน์ด้วย
ตาตัวเองแล้วว่า มีสิ่งมหัศจรรย์และพลังจินตนาการมากมาย  ท่ีเราค้นเจอในตัวลูกศิษย์  มิ ได้
มุ่งหวังสร้างเด็กให้เป็นผู้ มุ่งหวังเอาจากการแข่งขัน แต่เพียงอย่างเดียว   มิได้มุ่งหวังสร้างเด็ก
เพ่ือให้เดก็เป็นศิลปินมีช่ือเสียงโดง่ดงั  โอกาสแบบนีม้นัเป็นแคผ่ล เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออก  รางวลั
ทัง้หลายนัน้  ถ้าเรารู้เท่าทนัว่ามนัคืออะไรแยกแยะให้ออก  แก่นของมนัคือส่งเสริมให้เขารักศิลปะ  
ไม่ใช่สอนให้เขาเป็นศิลปิน เป็นการแข่งขนั  แต่เป็นการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานความยุติธรรม  ให้
เขาได้เรียนรู้ความสมหวงั ไมส่มหวงั ทกุอยา่งมนัต้องมีการประเมินคา่ไปด้วย 
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3.2 แนวทางในการก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
จากการสัมภาษณ์ ครูสังคม  ทองมี   ผู้ บริหาร ครูผู้ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ การศึกษาเอกสาร พบว่า  การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) ของค่ายศิลปะ
เด็กสู่นานาชาติ มีแนวทางในการก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ มาจากหลกัสตูรและวิสยัทศัน์ของ
โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2560  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการ
ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  สุนทรียภาพ ความมี
คณุคา่  ซึง่มีผลตอ่คณุภาพชีวิตมนษุย์  ดงันัน้  กิจกรรมศลิปะสามารถน าไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียน
โดยตรงทัง้ด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  พฒันา
กระบวนการรับรู้ทางศิลปะ  การเห็นภาพรวม  การสงัเกตรายละเอียด  สามารถค้นพบศกัยภาพ
ของตนเอง  อันเป็นพืน้ฐานในการศึกษาตอ่หรือประกอบอาชีพได้  ด้วยการมีความรับผิดชอบ  มี
ระเบียบวินยัสามารถท างานร่วมกนัได้อย่างมีความสขุ 

วิสยัทศัน์/เปา้หมาย 
มุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออก  ส่ือความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ  สามารถ

น าศิลปะมาเสริมสร้างแนวทางด าเนินชีวิตท่ี ดีขึ น้   ยกระดับจิตใจให้งดงาม  อ่อนโยน  มี
สนุทรียภาพ  เห็นคณุคา่  รักและหวงแหนศิลปวฒันธรรมไทย  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  สง่เสริมผลงานสูร่ะดบัสากล 

เปา้หมาย 
- มีทกัษะด้านศลิปะ  ดนตรี  นาฏศลิป์ 
- มีความคดิสร้างสรรค์  และเห็นคณุคา่ศลิปวฒันธรรมไทย 
- มีผลงานด้านศลิปะสูส่ากล 
- สมรรถนะผู้ เรียน/คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ในการพัฒนาผู้ เรียนตามหลกัสูตร  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั  พุทธศกัราช 2560  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ ดงันี ้
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สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วิทยาลัย  พุทธศักราช 2560  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551  มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
ดงันี ้

1. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษา  ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก  และทัศนะของ
ตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสงัคม  รวมทัง้การเจรจาตอ่รองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแย้งตา่งๆ  การเลือกรับหรือไม่
รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร  ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด    เป็นความสามารถในการวิเคราะห์  การสังเคราะห์  
การคิดอยา่งสร้างสรรค์  การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  และคดิเป็นระบบ   เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอปุสรรค
ต่างๆ  ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  ในสังคม  แสวงหา
ความรู้  ประยกุต์ความรู้มาใช้ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยค านงึถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ตนเอง  สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตา่งๆ  
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง การท างาน  และ
การอยู่ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล  การจดัการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม  และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคม  ใน
ด้านการเรียนรู้  การส่ือสารการท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถกูต้อง  เหมาะสม  และมี
คณุธรรม 
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คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วิทยาลัย  พุทธศักราช 2560  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก  ดงันี ้

1.รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์ 
2.ซ่ือสตัย์สจุริต 
3.มีวินยั 
4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.มุง่มัน่ในการท างาน 
7.รักความเป็นไทย 
8.มีจิตสาธารณะ 
9.มีความเป็นกลุสตรี 

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  มุง่ให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอย่างรอบ

ด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ทัง้ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้
เป็นผู้ มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือ
สงัคม  สามารถจดัการตนเองได้  และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ 

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  แบง่เป็น  3  ลกัษณะ  ดงันี ้
1.กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทัง้ด้านการเรียน  และอาชีพ  
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมนอกจากนีย้งัช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้ เรียน  ทัง้ยงัเป็นกิจกรรม
ท่ีชว่ยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีสว่นร่วมพฒันาผู้ เรียน 

2.กิจกรรมนกัเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี  ความ

รับผิดชอบ  การท างานร่วมกนั  การรู้จกัแก้ปัญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตผุล  การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอือ้อาทร  และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความ
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ถนดั  และความสนใจของผู้ เรียน  ให้ได้ปฏิบตัด้ิวยตนเองในทกุขัน้ตอน  ได้แก่  การศกึษาวิเคราะห์
วางแผน  ปฏิบตัิตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการท างานเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวฒุิภาวะของผู้ เรียน  บริบทของสถานศกึษาและท้องถ่ิน กิจกรรม
นกัเรียนประกอบด้วย 

2.1  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
2.2  กิจกรรมชมรม 

3.กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  

และท้องถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์
สงัคม (โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั, 2560a) 

3.3 เนือ้หาในการจดัการเรียนรู้ 
จากการสมัภาษณ์ ครูสังคม ทองมี ทีมวิทยากร  แบบสอบถามนักเรียน 

ศึกษาเอกสาร แบบสังเกตพบว่า  กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ    กิจกรรมส่วนใหญ่เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านศลิปะหรือนกัเรียนท่ีสนใจด้านศิลปะ 
ได้รับการถ่ายทอดถึงคณุคา่และความส าคญัของศลิปะผ่านกระบวนการตา่งๆ  จากครูสงัคม  ทอง
มี และทีมวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ  โดยมีนกัเรียนเป็นจดุศนูย์กลาง เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
การสาธิต  การสร้างองค์ความรู้   เน้นการปฏิบตัิส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   เสริมสร้างทักษะ
ศิลปะ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนศิลปะอย่างต่อเน่ืองและเข้มข้น  การเรียนการสอนจะเน้นตาม
เนือ้หาดงันี ้   

- ทศันธาตสุนุทรียศาสตร์ 
- ศลิปะตามจินตนาการ 
- ศลิปะเก่ียวกบัธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
- เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานศลิปะ 
- การเลือก การใช้ การเก็บรักษาวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างผลงานศลิปะ 
- การวาดเส้น   แรเงา  
- วาดภาพสีชอล์ก วาดภาพสีน า้ วาดภาพสีโปสเตอร์  

ท่ีส าคญัคือ ใช้วิธีสอนจากง่ายไปหายาก เพ่ือให้เด็กรู้สึกท้าทายอยู่ตลอดเวลา 
โดยการให้แนวทางพืน้ฐานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเสียก่อนจึง มุ่งเข้าสู่ โลกของการ
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จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ   มีส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย สนับสนุนให้นักเรียนในทุกระดับชัน้วาดภาพส่งประกวด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการ 
เอกชนและอ่ืนๆ ในระดบัประเทศ ตลอดจนปลกูฝังความซาบซึง้ในงานศิลปะ ผา่นการจดัการแสดง 
การเผยแพร่บทความ และการสง่ผลงานนกัเรียนเข้าประกวดในระดบันานาชาติ   

3.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
จากการสัมภาษณ์ ครูสังคม ทองมี ทีมวิทยากร  แบบสอบถามนักเรียน 

ศึกษาเอกสาร แบบสงัเกตพบว่าหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลาง ไว้ว่า ครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน โดยค านึงถึงสิ่งท่ี
สอน (เนือ้หา) วิธีท่ีใช้สอน(เทคนิคการสอน) และส่ือการเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้จะประสบ
ผลส าเร็จหากผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน การ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ เรียนจะมีความสนกุสนานจากการมีสว่นร่วมท ากิจกรรมได้ค้นพบ
ค าถามค าตอบใหม่ๆพบประเด็นท่ีท้าทายความสามารถรวมทัง้บรรลุผลส าเร็จของงานท่ีเร่ิมต้น
ด้วยตนเองเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนได้มองเห็นความสามารถของตนในหลายๆ
ด้านเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนได้พฒันาประสบการณ์โดยครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและเป็นผู้ ให้บริการเพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปได้ผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ควรยึด
หลกัดงันี ้

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาดังนัน้ผู้ เรียนจึงควร
รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเองและมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้ได้จากแหล่งต่างๆ  กันประสบการณ์
ความรู้สกึนกึคดิของแตล่ะบคุคลถือวา่เป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีส าคญั 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเองซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนจดจ าและสามารถใช้การเรียนรู้นัน้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

4. ผู้ เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะกระบวนการจนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้และค าตอบตา่งๆ ท่ีตนต้องการ 

5. การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ผู้ เรียนคือการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  

ครูสังคม  ทองมี  ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรหลักประจ าค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาต ิ 
โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั วิธีการจดัการความรู้ของท่านจะสอนจากง่ายไปหายาก  เพ่ือให้เด็กรู้จกั
ความท้าทายอยู่ตลอดเวลา โดยการให้แนวทางพืน้ฐานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเสียก่อน เพ่ือ
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มุ่งเข้าสู่โลกของการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างอิสระ ความเปล่ียนแปลงระบบ
การเรียนการสอนและการจดัการความรู้ของวิชาศิลปะระบบใหม่เกิดขึน้ เม่ือครูสงัคม  ทองมี   ได้
เข้ามาเป็นวิทยากรสอนศิลปะท่ีโรงเรียนนี ้โดยวิธีสอนนี ้ทดลองใช้แล้วเกิดผลการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน
โดยตรง  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีนีเ้รียกว่าวิธีสอนแบบเน้น    “เด็กเป็นศูนย์กลาง”(Child 
Centerd) วิธีนีผู้้ เรียนจะได้ขัน้การส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมเต็มท่ีต่อการเรียนรู้
ของตน  ผู้ เรียนแตล่ะคนมีคณุคา่สมควรได้รับการเช่ือถือไว้วางใจเป็นแนวทางท่ีจะผลกัดันผู้ เรียน
ไปสู่การบรรลศุกัยภาพของตน โดยส่งเสริมความคิดของผู้ เรียนและอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียน
ได้พฒันาศกัยภาพของตนอย่างเต็มท่ี  เม่ือใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ ดงักล่าว  ครูสงัคม ทองมี   เร่ิม
ทุ่มเทกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ห้องเรียนมีบรรยากาศสนุกสนาน  ผ่อนคลาย 
ปลอ่ยเดก็ให้มีอิสระในการเคล่ือนไหวขณะปฏิบตัิงานโดยไม่ต้องนัง่จมกบัโต๊ะเรียนเพียงอยา่งเดียว
เหมือนวิชาอ่ืนซึง่มกัเน้นการทอ่งจ าและการเขียนตามค าบอกเป็นหลกั   

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิ ธีนี  ้เป็นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง    เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการ
พฒันาและบรูณาการทางปัญญาในทุกด้าน และท าให้เด็กนกัเรียนหนัมาสนใจวิชาศิลปะมากขึน้ 
จุดประสงค์หลักของครูสังคม  ทองมี คือการเน้นให้นักเรียนรับวิชาศิลปะเพ่ือเป็นพืน้ฐานด้าน
อารมณ์ ค านงึถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีมีลกัษณะร่วมค านงึถึง  ชมุชน   สงัคม ภมูิปัญญา 
และวฒันธรรม เพ่ือให้ศลิปศกึษา มีบทบาทร่วมในการพฒันาสงัคมไทยอยา่งเป็นจริงยัง่ยืน    

3.5 บทบาทในการสง่เสริมพฒันาเยาวชนด้านศลิปะ 
จากการสัมภาษณ์ ครูสังคม ทองมี ผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษากิจกรรม และทีม

วิทยากร พบว่า โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัและครูสงัคม   ทองมี   ได้วางนโยบายโครงการในการจดั
กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ   เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนท่ี มี
ความสามารถพิเศษ  และสนใจในงานทางด้านศิลปะโดยมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  หลักสูตรของโรงเรียนและได้จัดแสดงผลงานจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การจดักิจกรรมประกวดผลงานทางศิลปะ    การจดักิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ    การ
จดันิทรรศการศิลปกรรม   การอบรมให้ความรู้แก่ครูอาจารย์สอนศิลปะ    การจดักิจกรรมประกวด
ผลงานทางศลิปะ  ได้ด าเนินการตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั  

โดยการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาตคิรัง้นี ้ครูสงัคม   ทองมีได้มีบทบาท
ในการสง่เสริมนกัเรียนในด้านการจดักิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางศลิปะดงันี ้
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1. การจัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั    เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ทางด้านศิลปะเพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเหมาะสมกบัวยั   ได้แสดงออกตามความถนดั
และความสามารถของตนเองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  มีเจตคติและ
คา่นิยมพืน้ฐานท่ีจะเกิดจิตส านกึในคณุคา่และประโยชน์ของศิลปะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รู้จกั
น าศลิปะมาประยกุต์ใช้ให้เกิดคณุคา่และรสนิยมท่ีดีได้  

2. การจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะเด็ก  เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ผลงานศิลปะของนกัเรียน เพ่ือให้เดก็นกัเรียนได้ทราบความเคล่ือนไหวทางด้านศิลปะ ได้ซึมซบัเอา
ความงามจากศิลปะ ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์    ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมผลงาน
ทางด้านจิตรกรรมของนกัเรียนท่ีได้ผ่านการคดัเลือกและผลงานท่ีได้รับรางวลัจากคา่ยศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ   แล้วน าผลงานเหล่านัน้มาจดัแสดง  เป็นช่วงเวลาหมนุเวียนไปเร่ือยๆ อย่างสม ่าเสมอ
ภายในโรงเรียน  เพ่ือให้นกัเรียน  คณุครู  ผู้ปกครองหรือคณะกรรมการจากภายนอก  ท่ีได้มีโอกาส
มาเย่ียมชมโรงเรียน ได้ช่ืนชมความสามารถของนกัเรียน 

3. การส่งผลงานนกัเรียนเข้าร่วมประกวด ครูสงัคม  ทองมี  และทีมวิทยากร  
ค รู ท่ีป รึกษากิจกรรม ได้ด า เนินการคัด เลือกผลงานของนัก เรียนจากค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ  บางครัง้มีการปฏิบตัิงานตามหวัข้อท่ีมีหน่วยงานก าหนดผลงานท่ีจะส่งเข้าประกวดทัง้
ในระดับประเทศและต่างประเทศ ในการด าเนินกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี   โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   
จดัสรรเงินงบประมาณโครงการให้  ในการจดัประกวดผลงานศิลปะจะมีคา่ใช้จ่ายสงูมาก   เพราะ
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระดบัประเทศและต่างประเทศจ าเป็นต้องมีค่าจัดส่งราคาสูง ซึ่ ง    
ดร.ผุสดี  ตามไท   ในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั   ได้อนุมตัิและให้การสนบัสนุน
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างราบร่ืน   เพราะงานศิลปะจะต้องใช้สีและอปุกรณ์ตา่งๆ  จ านวน
มากซึง่มีราคาสงู 

เม่ือประมวลบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านศิลปะ จึงสรุปได้ว่า ในการ
สง่เสริมและพฒันานกัเรียนหรือเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสู่ๆ นานาชาตโิรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย นัน้ ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนช่วยให้กิจกรรมด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน
ประสบความส าเร็จ เร่ิมต้น จากโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทีม
วิทยากร ท่ีส าคญั ครูสงัคม ทองมี นัน้มีบทบาทปรากฎเดน่ทัง้ การถ่ายทอดและการเผยแพร่ศิลปะ
ควบคูก่นัไปโดยมีเด็กหรือผู้ เรียนเป็นจดุศนูย์กลางครูสงัคม  ทองมี   ในฐานะครูผู้สอน การปฏิบตัิ
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ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านการด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง   ประพฤติปฏิบตัิตนอย่างเรียบ
ง่ายสม ่าเสมอ   ซึ่งเป็นการพิสูจน์ตนเองจากการกระท า  แสดงถึงความมีอิสระในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ   ครูสังคม  ทองมี   ตระหนักดีว่า หากครูตระหนักในคุณค่าและความส าคญัของ
ศิลปะย่อมถ่ายทอดไปยงันกัเรียนผู้ เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ   และสืบสานงานศิล ป์
ต่อไปในอนาคต   ดังนัน้จึงพยายามถ่ายทอดถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปะผ่าน
กระบวนการต่างๆ   นอกจากนัน้ยงัได้ส่งเสริมเยาวชนให้ซึมซบัถึงคณุค่า   และความส าคญัของ
ศลิปะและส่งเสริมสนบัสนนุเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะให้ได้พฒันาตนเองเต็มตาม
ศกัยภาพ   การถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานาน ท าให้ได้รับการยอมรับ
และยกยอ่งจากสงัคมประเทศชาตแิละระดบัโลกวา่เป็นบคุคลทางศลิปะ   

การบรรลุความส าเร็จต่อบทบาทของ ครูสังคม   ทองมี   จึงเป็นไปตามทฤษฎีพหุ
ศิลปศึกษาเชิงศิลปะสมัยใหม่ (Post – Modern  Arts  Education) คือการเรียนการสอนต้องยึด
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ครูมีหน้าท่ีเป็นผู้จดัการ วางแผนกิจกรรมตา่งๆ   กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการสามารถเลือกใช้ส่ือหลากหลายชนิด เพ่ือการแสดงออก
ทางศิลปะท่ีอิสระ ปราศจากกรอบจ ากดัแบบเก่ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาผู้ เรียน พฒันา
ศกัยภาพในกระบวนการคิดอย่างเต็ม    ศกัยภาพ อันจะน าไปสู่ความสมดุลระหว่างการคิดหา
เหตผุลและจินตนาการซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคณุค่ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
พฒันาศกัยภาพในการรับรู้ การเสพสุนทรียของผู้ เรียนซึ่งน าไปสู่การเป็นผู้ เข้าใจในสนุทรียะอย่าง
หลงัสมยัใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีประสบการณ์ ในการเข้าใจความรู้
ความคิดของสากลและนานาชาติ ขณะเดียวกนัก็กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัตนเอง ชุมชน และสงัคมท่ี
ผู้ เรียนด ารงอยู่ (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2552) และเป็นไปตามแนวคิดการจัดการความรู้   (Knowledge 
Management: KM ) คือกระบวนการรวบรวมความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่เป็นระบบ ทัง้ในธรรมชาต ิและ
ในตวัคน รวมถึงส่ือสารสนเทศตา่งๆ มาพฒันาให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ท าให้บคุคลสามารถเข้าถึง
ความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้  พฒันาตนและสงัคมโดยรวมน าไปปฎิบตัิงานต่างๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (วิจารณ์ พานิช, 2555)   
 
ตอนที่  4  ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาในการจัดกิจกรรม
ค่ายศิลปะเดก็สู่นานาชาติ 

4.1 การประเมินผลการจดักิจกรรม 
โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาติ  เพ่ือผ่านช่วงชัน้หรือจบหลักสูตร ดังนี ้  อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
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นานาชาติเป็นผู้ติดตามพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  โดยการประเมินอาจท าร่วมกับ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมอนัได้แก่   วิทยากร   ผู้ปกครอง  และรายงานผลการประเมิน
ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ระดบัผลการตดัสินการเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิมี  2 ระดบั คือ 
“ผ่าน”  หมายถึง  ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป และผ่าน

จดุประสงค์ท่ีส าคญัของแตล่ะกิจกรรม 
“ไม่ผ่าน” หมายถึง  ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต ่ากว่าร้อยละ  80 ขึน้ไป  

หรือไมผ่า่นจดุประสงค์ท่ีส าคญัของแตล่ะกิจกรรม 
ผู้ เรียนต้องได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติครบทุก

กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดในระดบั “ผา่น” ในแตล่ะชว่งชัน้ 
จากการสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษากิจกรรม  การสอบถามนักเรียน  การสังเกตการจัด

กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ และการศึกษาเอกสาร  พบว่า  ผู้ บริหารโรงเรียนประเมิน
โครงการก่อนอนุมัติกิจกรรม โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้าน  บุคลากร   งบประมาณ  สถานท่ี  
ส่ือ วสัดอุปุกรณ์  มีการประเมินผลระหว่างด าเนินงาน   โดยการสอบถามครูท่ีปรึกษากิจกรรมถึง
ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิกิจกรรมและประเมินผลเม่ือสิน้สดุโครงการ  โดยส่วนใหญ่จะประเมิน
จากรายงานสรุปผลการปฏิบตังิาน 

ผู้ รับผิดชอบในการประเมินผลการจดักิจกรรมคือ  ครูท่ีปรึกษา  ส่วนใหญ่ครูท่ีปรึกษา
กิจกรรมประเมินผลระหว่างการจดักิจกรรม และประเมินผลหลงัการจดักิจกรรมว่ามีผลส าเร็จตรง
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่   โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ใช้วิธีประเมินเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรม  บางกิจกรรมใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง โดยการสงัเกตผลงานและพฤติกรรมจาก
ผลการประเมินในระยะต่างๆ ครูท่ีปรึกษากิจกรรมได้น าไปวางแผนเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
คา่ยศิลปะเดก็สูน่านาชาติในปีการศกึษาตอ่ไปและวางแผนน าไปปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนในชัน้เรียน 

กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติประเมินผลจากเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  80  
เปอร์เซ็นต์ของเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด  

ปัญหาการประเมินผลการจัดกิจกรรมพบว่าครูท่ีปรึกษากิจกรรมไม่ได้บันทึกการ
ประเมินระหว่างการจดักิจกรรมเป็นร่องรอยหลกัฐานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรการประเมินผลท าไม่
สม ่าเสมอและยงัไมเ่ป็นระบบ 
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4.2 การรายงานผลการจดักิจกรรม 
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร พบวา่ ครูท่ีปรึกษาจดัท ารายงานการจดักิจกรรมหลงัจาก

เสร็จสิน้กิจกรรม  สรุปเป็นเอกสารหลังสิน้ปีการศึกษา  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายข้อดีข้อเสียของการจดักิจกรรมและบนัทึกผลการรายงานผลการจดักิจกรรมเพ่ือ
รับทราบปัญหาและปรับปรุงการจัด กิจกรรมในครัง้ต่อไป   แต่ไม่ มีส่วน ร่วมในการท า
เอกสารรายงานผลการจดักิจกรรมเสนอตอ่ผู้บริหารโรงเรียน      

จากการสมัภาษณ์ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพบว่าในระหว่างการท ากิจกรรม ครูท่ีปรึกษา
เป็นผู้ประเมินและบนัทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัเรียน  หลงัจากการประเมินผลการจดักิจกรรม
เสร็จสิน้แล้ว   มีการสรุปการจดักิจกรรมจดัท าเป็นรายงานผลการจดักิจกรรมเพ่ือเป็นข้อมลูในการ
จดักิจกรรมเพื่อปรับปรุงการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ตอ่ไป 

ปัญหาการรายงานผลการจัดกิจกรรม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานว่าได้จัด
กิจกรรมอะไรบ้าง แต่ขาดรายละเอียดในเร่ืองอุปสรรคและปัญหาในการจัดกิจกรรม ซึ่งมักใช้
วิธีการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาแต่ไม่มีการบนัทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร   บางกิจกรรมครูท่ี
ปรึกษากิจกรรมซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบการรายงานผลการจัดกิจกรรมมีภาระงานมากท าให้การ
รายงานผลการจดักิจกรรมลา่ช้า 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการจดัการความรู้ของค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั

ในระดบัประถมศกึษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึ กษ าค รั ง้ นี เ้ป็ น การศึ กษ า เฉพ าะก รณี โดย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ งคุณ ภ าพ  

(Qualitative research) ซึ่งจะศกึษาการจดัการความรู้ของคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ของโรงเรียน
วฒันาวิทยาลัยในระดบัประถมศึกษาโดยศึกษาวิธีการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ทาง
ศิลปศึกษา ด้านการเตรียมการจดักิจกรรมค่ายศิลปะ ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมค่ายศิลปะ 
ด้านการประเมินผลการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะ 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi- structured) 
แบบสอบถาม แบบสงัเกตการณ์จดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ และแบบศกึษาเอกสาร ซึ่ง
ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เองโดยศกึษาจากแนวคดิ หลกัการ  ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีรายละเอียด
ดงันี ้ 

ฉบบัท่ี   1   เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับผู้บริหารแบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี   1   เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี   2   เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาตโิดยครูสงัคม  ทองมี  ในด้านการเตรียมการจดักิจกรรม  การด าเนินการจดักิจกรรม และ
การ ประเมินผลการจดักิจกรรม 

ฉบับท่ี   2   เป็นสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ส าหรับครูท่ีปรึกษากิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาตโิดยครูสงัคม  ทองมี แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี   1   เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี   2   เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาตโิดยครูสงัคม  ทองมี  ในด้านการเตรียมการจดักิจกรรม  การด าเนินการจดักิจกรรม และ
การประเมินผลการจดักิจกรรม 
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ฉบบัท่ี   3   เป็นแบบสอบถามเชิงลึก ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีเป็นประชากร
ของกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิแบง่ออกเป็น  2  ตอน  ดงันี ้ 

ตอนท่ี   1   เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี   2   เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาติในด้านการเตรียมการจดักิจกรรม  การด าเนินการจดักิจกรรม และการ ประเมินผลการ
จดักิจกรรม 

ตอนท่ี   3   เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความคิด 
สนุทรียภาพ ทศันคติ 

ฉบบัท่ี   4   เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับครูสังคม  ทองมี  และทีมวิทยากร 
แบง่ออกเป็น  2  ตอนดงันี ้

ตอนท่ี   1    เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและชีวประวตัิของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี   2   เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่

นานาชาติ   ด้านแนวทางการจดักระบวนการเรียนการสอนทางด้านศิลปศกึษา ของ ครูสงัคม ทอง
มี ทัง้ในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทัง้รูปแบบการสอน
กระบวนการถ่ายทอดวิชาศลิปศกึษา  

ฉบบัท่ี   5   เป็นแบบสงัเกตการจดักิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ ใช้สงัเกตเก่ียวกับ
การเตรียมการจดักิจกรรม การด าเนินการจดักิจกรรม และการประเมินผลการจดักิจกรรม 

ฉบับท่ี   6   เป็นแบบศึกษาเอกสาร ส าหรับวิเคราะห์เนือ้หาในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ 
กิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสู่นานาชาติ อนัเป็นข้อมลูท่ีส าคญัเพ่ือประกอบการศกึษาซึง่มีความสมัพนัธ์
กบักรอบแนวคดิในการวิจยั  เอกสารท่ีใช้ศกึษาได้แก่  เอกสารการด าเนินงานของกิจกรรมกิจกรรม
ค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พุทธศกัราช 2560 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ค าสั่งและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการส าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ก าหนดการสอน  
แผนการสอน เอกสารการวดัและประเมินผล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)และการ

สอบถามเป็นหลักส าหรับข้อมูลจากการสังเกตการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติและ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  (Documenttary studies)  แล้วจึงรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ตีความ 
และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเรียบเรียงผล แล้วน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) ซึง่ผลการศกึษาวิจยั สรุปได้ดงันี ้
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัยได้ว่า โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัมีรูปแบบใน

การจดัท าคา่ยศลิปะและการจดัการความรู้ในคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิดงันี ้
1. การด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 

2. ผลงาน/ลกัษณะของกิจกรรมศลิปะท่ีสอน วิธีการสอน  
3. บทบาทของครูสงัคม ทองมี/ปัจจยัท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
4.ทศันคติของเด็กนกัเรียนท่ีมีต่อค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ และการพัฒนาสู่ระดบั

สากล 
1.การด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาติ 

1.1 การก าหนดระเบียบข้อบงัคบั   โรงเรียนให้อิสระแก่ครูผู้ จดักิจกรรมในการดูแล
และควบคมุการจดักิจกรรม  โดยมีแนวทางด าเนินการจดักิจกรรมตามระบบการบริหารงานภายใน
โรงเรียน คือ ในการท ากิจกรรมใดใดในโรงเรียนกิจกรรมเหล่านัน้ต้องสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่นกัเรียนและเพ่ือประโยชน์ไปสูช่มุชน  ส าหรับการก าหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนไม่ประสบปัญหาเน่ืองจากเป็นไปตามระบบการบริหาร
ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีนโยบายและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตาม
ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการจดักิจกรรมในสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ พ. 
ศ. 2551 

1.2 การเตรียมบุคลากร   กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติเป็นหนึ่งในหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จงึก าหนดให้หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะและครูในกลุ่มสาระ
เป็นผู้ รับผิดชอบโดยทกุกิจกรรมเน้นให้ครูได้ท างานตามความถนดัความสามารถและความสนใจ
ของตนเองท างานร่วมกันเป็นขัน้ ตอน  ส าหรับครูท่ีปรึกษากิจกรรมท่ียังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโรงเรียนมีนโยบายส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมท่ีตนเป็นครูท่ีปรึกษาโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   ปัญหาการเตรียมบคุลากรพบว่า 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะประกอบไปด้วยครูทัศนศิลป์ครูนาฏศิลป์และครูดนตรี ซึ่งเวลา
นกัเรียนมีข้อสงสยัหรือข้อค าถามในขณะท่ีปฏิบตัิกิจกรรมด้านทศันศิลป์ครูดนตรีและครูนาฏศิลป์
อาจจะถ่ายทอดกระบวนการสอนและเทคนิคการท ากิจกรรมให้กบันกัเรียนได้ไมเ่ตม็ท่ี 

1.3 การเตรียมงบประมาณ     งบประมาณในการจัดกิจกรรมด าเนินการโดยขอ
อนมุตัิงบประมาณตอ่ฝ่ายบริหาร โดยเสนองบประมาณตามโครงการงบประมาณสว่นใหญ่มาจาก
โรงเรียน การเตรียมงบประมาณไม่ประสบปัญหา  เน่ืองจากในทุกๆ  ปีการศึกษา ผู้ รับผิดชอบ
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กิจกรรมเป็นผู้ ขอเสนองบประมาณ จึงทราบงบประมาณของกิจกรรมเป็นอย่างดี   กิจกรรมส่วน
ใหญ่ได้รับการอนมุตังิบประมาณจากผู้บริหารตามท่ีเสนอ บางครัง้กิจกรรมประสบปัญหาเน่ืองจาก
ในระหวา่งการด าเนินการจดักิจกรรมมีคา่ใช้จ่ายบางรายเกิดขึน้กะทนัหนั  

1.4 การประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรสมาชิก    ครูท่ีปรึกษาด าเนินการประชาสมัพนัธ์
โดยใช้วิธีติดปา้ยประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงแตล่ะกิจกรรม ในห้องประชมุ  ครูประจ าชัน้แจ้งให้ทราบ  ครู
ท่ีปรึกษาใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์โดยเสียงตามสาย   ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนและแผ่นพบั  การรับ
สมัครสมาชิกใช้วิธีให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมท่ีครูก าหนดไว้ตามความสนใจ   ความถนัดและ
ความสามารถ   ของนกัเรียน  ปัญหาการประชาสมัพนัธ์  พบว่า   ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเร่ือง
การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึงการประชาสมัพนัธ์ช้า   ปัญหาด้านการรับสมคัรพบว่ารับสมาชิกจ ากดั  
ชว่งเวลาในการรับสมคัรน้อยเกินไปและมีขัน้ตอนการรับสมคัรท่ีซบัซ้อน 

กิจกรรมคา่ยศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  มีวิธีด าเนินการคือรับสมคัรนกัเรียนทกุระดบัชัน้
ตัง้แต่ ป.1-ป.6 ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอมเดือนตลุาคม การจดักิจกรรมส่วน
ใหญ่จะเป็นเวลาเช้าเท่ียงบ่าย เป็นระยะเวลา 3 วนั นอกเหนือเวลาเรียน  กิจกรรมส่วนใหญ่เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านศลิปะหรือนกัเรียนท่ีสนใจด้านศิลปะ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคกระบวนทางด้านศิลปะ  จากครูสงัคม  ทองมี และทีมวิทยากร
ผู้ เช่ียวชาญ   

2.ผลงาน/ลกัษณะของกิจกรรมศลิปะท่ีสอน วิธีการสอน 
2.1 ลกัษณะของกิจกรรมศลิปะท่ีสอน 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีแนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การเรียน รู้ 
(Objectives) ของค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ มาจากหลักสูตรและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  ซึ่งค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติมีหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
รูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ไว้ว่า ครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัผู้ เรียน โดยค านงึถึงสิ่งท่ีสอน (เนือ้หา) วิธีท่ีใช้สอน(เทคนิคการสอน) และส่ือการเรียน
การสอน การจัดการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จหากผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิต  การสร้างองค์ความรู้   เน้นการ
ปฏิบตัิส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   เสริมสร้างทกัษะศิลปะ ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนศิลปะอย่าง
ตอ่เน่ืองและเข้มข้น  การเรียนการสอนจะเน้นตามเนือ้หาดงันี ้ ทศันธาตสุนุทรียศาสตร์  ศิลปะตาม
จินตนาการ  ศิลปะเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานศิลปะ  
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การเลือก การใช้ การเก็บรักษาวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างผลงานศิลปะ   การวาดเส้น    แรงเงา วาด
ภาพสีชอล์ก วาดภาพสีน า้ วาดภาพสีโปสเตอร์ โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สนับสนุนให้
นักเรียนในทุกระดับชัน้วาดภาพส่งประกวด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการ เอกชนและอ่ืนๆ  ใน
ระดับประเทศ ตลอดจนปลูกฝังความซาบซึง้ในงานศิลปะ ผ่านการจัดการแสดง การเผยแพร่
บทความ และการส่งผลงานนกัเรียนเข้าประกวดในระดบันานาชาติ   โดยมีครูสงัคม ทองมี ท่ีเป็น
วิทยากรหลกัในการจดัท าคา่ยครัง้นีเ้ป็นผู้คดัเลือกผลงานของนกัเรียน  

2.2 วิธีการสอน 
กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ   กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นพฒันาศกัยภาพและ

ส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านศิลปะหรือนกัเรียนท่ีสนใจด้านศิลปะ ได้รับการถ่ายทอด
ถึงคณุคา่และความส าคญัของศิลปะผา่นกระบวนการตา่งๆ  จากครูสงัคม  ทองมี และทีมวิทยากร
ผู้ เช่ียวชาญ  โดยมีนกัเรียนเป็นจดุศนูย์กลาง เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิต การสร้าง
องค์ความรู้ เน้นการปฏิบตัิส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   เสริมสร้างทกัษะศิลปะ มีทศันคติท่ีดีต่อ
การเรียนศลิปะอยา่งตอ่เน่ืองและเข้มข้น  การเรียนการสอนจะเน้นตามเนือ้หาดงันี ้

- ทศันธาตสุนุทรียศาสตร์     
- ศลิปะตามจินตนาการ     
- ศลิปะเก่ียวกบัธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม      
- เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานศลิปะ    
- การเลือก การใช้ การเก็บรักษาวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างผลงานศลิปะ    
- การวาดเส้น   แรเงา  
- วาดภาพสีชอล์ก วาดภาพสีน า้ วาดภาพสีโปสเตอร์ 
ในด้านวิธีการสอนศิลปะนัน้ (มติชนรายวัน ,ฉบับท่ี 9463 ประจ าวันท่ี 5 

กมุภาพนัธ์ 2547) ครูสงัคมเน้นเร่ืองความเข้าใจของครูผู้สอนศิลปะในเร่ืองการแสดงออกของเด็ก 
โดยกล่าวว่า ความงามของศิลปะเด็กนัน้อยู่ท่ีการแสดงความคิด จินตนาการแบบเสรี หรือ free 
expression อีกทัง้เน้นการสอนให้เด็กมีความมั่นใจในการแสดงออกเพราะเด็กอนุบาลถึง ป.6 
ก าลังอยู่ในวัยท่ีก าลังมีจินตนาการไม่ควรไปสกัดกัน้ จะท าให้เด็กไม่มีการพัฒนาเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ และส าคญัครูจะต้องเข้าใจถึงหวัใจของความงามในการแสดงออกผา่นรูปทรงและสีสนั
ซึ่งจะไม่เหมือนจริงอย่างผู้ ใหญ่วาด ครูสังคมให้ข้อคิดเร่ืองการสอนเด็กประถมให้มีความคิด
สร้างสรรค์วา่ 5 ข้อคือ 
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1.ให้หลกัการในการเขียนภาพ เชน่ เร่ืองสี รูปทรง 
2.ให้อิสระในความคดิและการแสดงออก 
3.การประเมินผล ซึง่จะไมเ่น้นเร่ืองการวาดให้เหมือนจริง แตป่ระเมินด้วย

ความงามในการแสดงออกของศลิปะ 
4.สอนให้เดก็สนกุกบัวิชาศลิปะ 
5.สอนให้เดก็รู้จกัสงัเกต กระตุ้นให้เดก็เป็นคนช่างสงัเกตรูปทรงและสีสนั

ตา่งๆ ในธรรมชาต ิ
จากการสมัภาษณ์ครูสงัคม ทองมี ผู้ วิจยัพบว่าแนวคิดในการจดัการความรู้

คา่ยศลิปะของครูสงัคม  ทองมี แบง่ออก เป็น  4  ด้าน  ดงันี ้

1). แนวคิดด้านการส่งเสริมความรักในศิลปะ  ครูสังคม  ทองมี  มองว่า
การเรียนรู้ศลิปะมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การคิดท่ีเป็นเหตเุป็นผล ถึงวิธีการเอา
ศิลปะความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินและรากฐานทางวัฒนธรรม ค้นหาว่าผลงาน
ศิลปะส่ือความหมายกับตนเองค้นหาศักยภาพความสนใจส่วนตัว ฝึกการเรียนรู้การสังเกตท่ี
ละเอียดออ่น อนัน าไปสูค่วามรักเห็นคณุคา่และเกิดความซาบซึง้ในคณุคา่ของศลิปะและสิ่งรอบตวั  
พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมส่วนตัว มีทักษะกระบวนการวิธีการแสดงออกการคิดสร้างสรรค์  
สง่เสริมให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงบทบาทของศิลปกรรมในสงัคมในบริบทของการสะท้อนวฒันธรรมทัง้
ของตนเองและวัฒนธรรมอ่ืน  ท าให้ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้คิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ดดัแปลงจินตนาการ มีสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล   ศิลปะ
เสริมสร้างให้ชีวิตมนุษย์เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ช่วยให้มีจิตใจท่ีงดงามมีสมาธิแน่วแน่
สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุลเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ์  เป็นการ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของมนุษยชาตโิดยสว่นตวั และสง่ผลตอ่การยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม
โดยรวม 

2). แนวคิดด้านการส่งเสริมคณุค่าในศิลปะ   ครูสังคม  ทองมี   มองว่า
ศิลปะเป็นสิ่งสงูคา่และมีคณุคา่ในตวัเอง  เขากล่าวว่าโดยปรัชญา โดยหลกัการ  ไม่ใช่เร่ืองใหม่ใน
เร่ืองประโยชน์ของศิลปะทกุแขนงท่ีจะไปพฒันาคนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาเดก็มีมาเป็นร้อย
ปีแล้ว การพัฒนาทุกๆ ด้านศิลปะเร่ืองใหญ่ก็เป็นเร่ืองของความรู้สึก   ความงาม  ศิลปะเป็น
ประโยชน์ทางด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นัน่คือการเห็นคณุคา่โดยทศันคตขิองสงัคม 

3). แนวคิดด้านการปรับหลกัสตูรวิชาศิลปะให้ทันสมยั   ครูสงัคม  ทองมี  
เห็นว่าปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศิลปะยังไม่มีความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ของโลก  โดยเฉพาะบคุลากรทัง้ครูผู้สอนและผู้บริหาร  ท่ียงัขาดความเข้าใจ ตราบใดท่ี
ขาดคนเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่ใครก็ได้ท่ีจะสอนวาดเขียน ทุกวันนีก็้ยังมีแนวคิดเช่นนีอ้ยู่  การเรียนรู้
ศิลปะนัน้ช่วงส าคัญท่ีสุดคือวัยเด็ก ช่วงเด็กมีความส าคัญท่ีสุดทัง้ระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศกึษาตอนต้น  ครูสงัคมเน้นเร่ืองความเข้าใจของครูผู้สอนศิลปะในเร่ืองการแสดงออกของ
เดก็  ซึง่ทัง้หมดจะส าเร็จได้ต้องเร่ิมจากการจดัหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงก่อนนัน่เอง 

4). แนวคดิในการส่งเสริมและให้โอกาสเด็กและเยาวชน   โดยมองว่าเด็ก
และเยาวชนควรได้รับโอกาสจากการเรียนศิลปะ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นทางเลือก
ส าหรับตนเองเท่าเทียมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ   เป้าประสงค์หลักคือให้เด็กรู้จักรอคอยผลของการ
กระท าอยู่ท่ีท าอย่างไรท่ีจะให้งานศิลปะ เข้าไปผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกบัชีวิตเด็ก  หลงัจากท่ี
ได้พิสูจน์ด้วยตาตวัเองแล้วว่า มีสิ่งมหศัจรรย์และพลงัจินตนาการมากมาย  ท่ีเราค้นเจอในตวัลูก
ศิษย์  มิได้มุ่งหวงัสร้างเด็กให้เป็นผู้มุ่งหวงัเอาจากการแข่งขนั แตเ่พียงอย่างเดียว   ถ้าเรารู้เท่าทนั
วา่มนัคืออะไรแยกแยะให้ออก  แก่นของมนัคือส่งเสริมให้เขารักศิลปะ  ไม่ใช่สอนให้เขาเป็นศิลปิน 
เป็นการแข่งขนั  แตเ่ป็นการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานความยตุธิรรม  ให้เขาได้เรียนรู้ความสมหวงั ไม่
สมหวงั ทกุอยา่งมนัต้องมีการประเมินคา่ไปด้วย 

2.3 ผลงานของนกัเรียน 
จากการสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พบว่า ผลงานของนักเรียนจะเป็น

ภาพจิตรกรรม สีชอล์ค สีน า้ โดยแบง่ออกเป็น 2 หวัข้อใหญ่ๆ ได้แก่ 
1). ชีวิตประจ าวัน (Daily life) เป็นการวาดภาพในชีวิตประจ าวัน เก่ียวกับ

ตนเอง ครอบครัว โดยนักเรียนจะบอกเล่าเร่ืองราวของตนเองท่ีได้พบได้เจอมาตามความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้ไมจ่ ากดั 

2).สิ่ งแวดล้อม  (Environment) เป็นการวาดภาพ เก่ียวกับธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตวัของนกัเรียน ทัง้ในอดีต ปัจจุบนั อนาคต  ตามวิวฒันาการของสังคมโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

โดยทัง้ 2 ข้อใหญ่ๆ นี ้นกัเรียนสามารถ สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้
ไม่จ ากัด เม่ือผลงานของนักเรียน ส าเร็จแล้วนกัเรียนสามารถตัง้ช่ือภาพของตนได้ตามความคิด
และจินตนาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลงานนัน้ๆ  เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานศิลปะ  การ
เลือก การใช้ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงานศิลปะ   การวาดเส้น   แรงเงา วาด
ภาพสีชอล์ก วาดภาพสีน า้ วาดภาพสีโปสเตอร์ โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สนับสนุนให้
นักเรียนในทุกระดับชัน้วาดภาพส่งประกวด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการ เอกชนและอ่ืนๆ  ใน
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ระดับประเทศ ตลอดจนปลูกฝังความซาบซึง้ในงานศิลปะ โดยการน าผลงานของนักเรียนท่ี
สร้างสรรค์มาจัดการแสดงนิทรรศการเพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียน ต่างโรงเรียน และผู้ ปกครอง 
ตลอดจนหน่วยงานต่างได้ๆ ได้มาเย่ียมชมศึกษา การเผยแพร่บทความ และการน าผลงานของ
นกัเรียนส่งเข้าประกวดในระดบันานาชาติ  โดยมีครูสงัคม ทองมี ท่ีเป็นวิทยากรหลกัในการจดัท า
คา่ยครัง้นีเ้ป็นผู้คดัเลือกผลงานของนกัเรียน  

ครูสงัคม ทองมี ให้ความเห็นในประเดน็ของการสง่เสริมและให้โอกาสเด็ก
และเยาวชนไว้อย่างน่าสนใจ โดยเขากล่าวถึงประเด็นของรางวัลจากการประกวด ท่ีผู้ คนมัก
สอบถามอยูเ่สมอวา่ เป้าประสงค์หลกัคือให้เดก็รู้จกัรอคอยผลของการกระท า อยู่ท่ีท าอยา่งไร ท่ีจะ
ให้งานศิลปะ เข้าไปผสานเป็นหนึ่งเดียวกบัชีวิตเด็ก หลงัจากท่ีได้พิสจูน์ด้วยตาตวัเองแล้วว่า มีสิ่ง
มหัศจรรย์ และพลังจินตนาการมากมายท่ีเขาค้นเจอในตวัลูกศิษย์ตวัน้อย มิได้มุ่งหวงัสร้างเด็ก
เพ่ือให้เด็กเป็นศิลปินมีช่ือเสียงโด่งดงั เพราะไม่เช่นนัน้ ครูหนวดคนนีค้งไม่ต้องตระเวนขึน้เหนือ
ล่องใต้ ไปมาทกุแถบถ่ิน เพ่ือไปบรรยายให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจถึงความหมายท่ีแท้จริงของค า
วา่ ศลิปะ ซึง่ถ้าจะมุง่แขง่ขนักวาดรางวลัมาโชว์ท่ีมีอยูย่งัถือวา่น้อยไปด้วยส าหรับเขา 

“เร่ืองรางวลัมนัเป็นแคผ่ลเฉยๆ เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออก รางวลัทัง้หลาย
นัน้ แต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทัน ว่ามันคืออะไร แยกแยะให้ออก แก่นของมันคือส่งเสริมยังไงให้เขารัก
ศิลปะ ไม่ใช่สอนให้เขาเป็นศิลปิน มันเป็นการแข่งขัน แต่เป็นการแข่งขันท่ีอยู่บนพืน้ฐานความ
ยุติธรรมให้เขาได้เรียนรู้ความสมหวังไม่สมหวัง ทุกอย่างต้องมีการประเมินค่าไม่ว่าระดับไหน 
ภมูิใจกบัสิ่งท่ีท าก็พอแล้ว...คือสิ่งท่ีครูสงัคม บอกกบัทกุๆ คน เพราะสามารถสร้างความมุง่หวงัสอง
ประการให้เป็นจริงขึน้มาได้นัน่ได้ นัน่คือ เปล่ียนทศันคติเด็กและผู้ปกครองเก่ียวกับการเรียนการ
สอนศลิปะ ครูสงัคม กลา่ว (สงัคม ทองมี, 2560) 

 
3. บทบาทของครูสงัคม ทองมี/ปัจจยัท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 

โรงเรียนวฒันาวิทยาลัยและครูสังคม   ทองมี   ได้วางนโยบายโครงการใน
การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ  เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  และสนใจในงานทางด้านศิลปะโดยมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  หลักสูตรของโรงเรียนและได้จัดแสดงผลงานจัดกิจกรรมต่างๆ  ทางด้านศิลปะอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การจดักิจกรรมประกวดผลงานทางศิลปะ  การจดักิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  การจดั
นิทรรศการศิลปกรรม  การอบรมให้ความรู้แก่ครูอาจารย์สอนศิลปะ  การจัดกิจกรรมประกวด
ผลงานทางศลิปะ  ได้ด าเนินการตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั  
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3.1 บทบาทของครูสงัคม ทองมี 
ผู้อ านวยการและบุคลากรในโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั รวมถึงบคุคลท่ีใกล้ชิด

กบัครูสงัคม ทองมี  หลายทา่นแสดงความเห็นตอ่แนวทางในการสอนวิชาศลิปะของครูศลิปะทา่นนี ้
ด้านบทบาทในการจัดการค่าย ในแนวทางการส่งเสริม ให้โอกาสเด็กและเยาวชนสอดคล้องกัน
ดงันี ้ 

ดร.ผสุดี ตามไท ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั กล่าววา่ ครูสงัคม ทอง
มีเป็นผู้ มีความมุ่งมัน่ให้เยาวชนทกุเพศทกุวยัรักและเข้าใจในวิชาศิลปะ ให้เด็กกล้าแสดงออกและ
มีความเป็นศิลปิน ท าให้เห็นว่าศลิปะเป็นวิชาท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงแก่ตนเองได้ (ดร.ผสุดี ตามไท
, 2560) 

อาจารย์กุลวรรณ วิภาตะโยธิน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน
วฒันาวิทยาลยั กล่าววา่  แนวคิดของครูสังคม ทองมี เป็นแนวคิดเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงศักยภาพเต็มท่ี ตามแนวทางของเด็กแล้วน ามาใส่กรอบตามทฤษฎี  (อาจารย์
กลุวรรณ วิภาตะโยธิน, 2560) 

นนัทนีย์  ติบใจ  ลูกศิษย์ครูสงัคม ทองมี กล่าวว่า ท่านเป็นศิลปินท่ียิ่งใหญ่
มาก เป็นผู้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พบกบัสิ่งท่ีไม่มีใครคาดคิดว่าจะท าได้ งานศิลปะเป็น
งานท่ีต้องทุ่มเท ทัง้กายและใจ ไม่ใช่การท าเล่นๆ ยิ่งการถ่ายทอดสู่เด็กด้วยแล้วยิ่งต้องใช้
ความสามารถพิเศษ ท่ีมีไมก่ี่คนท าได้เชน่นี ้ (นนัทนีย์  ตบิใจ, 2560) 

ครรธรศ ศกัดิดี์ ผู้ปกครองนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กลา่ววา่ การสอนของครู
สังคม ทองมี เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวเองได้อย่างเต็มท่ี ตาม
ความสามารถ ท าให้เด็กมีความกระหายใคร่รู้ มีความสนใจในศิลปะ ท าให้เกิดทศันคติท่ีดีตอ่วิชา
ศลิปะในวงกว้าง (ครรธรศ ศกัดิดี์, 2560) 

ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนท่ีประสบความส าเร็จ มีความคิดเห็นท่ีน่าสนใจ
คือ ครูใจดีมากสอนแบบเป็นกันเอง ไม่ดเุหมือนครูท่ีไม่สนใจตอนเราท างาน แต่พอเสร็จแล้วรู้เลย
วา่ครูเข้าใจในรายละเอียดของงานเรา (ฑีฆาวฒุิ บญุวิจิตร, 2560) ตอนแรกไม่คอ่ยให้ความส าคญั
มากนกั แตพ่อเรียนไปรู้สึกรักขึน้เร่ือยๆ ครูจะคอยให้ค าแนะน าอยูเ่สมอๆ (บญัชา นามวงศ์, 2560)
ครูไม่จ ากดักรอบความคิด ใครอยากท าอะไรก็ให้ท า มีอิสระสงูมาก ทกุคนได้รับโอกาสจากครูเสมอ 
ท าให้ชอบศิลปะมากขึน้ เพชรรัตน์ พึ่งพา (2560) กล่าวโดยสรุป บทบาทของครูสงัคม ทองมี ท่ีมี
อิทธิพลตอ่คา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิสามารถสรุปได้ดงันี ้
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1.บทบาทของครูผู้สอนศิษย์  ความมุ่งมัน่ในความเป็น “ครู” ด้วยจิตวิญญาณ 
ของครูสงัคม ทองมี จากบทบาทท่ีปฏิบตัติอ่ลกูศษิย์ ท าให้เหลา่ลกูศิษย์และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องท่ีรัก 
ศรัทธา ช่ืนชมวิธีการสอนศิษย์ของ ครูสงัคม ทองมี  ด้วยความภาคภูมิใจในบทบาทความเป็นครูท่ี
แท้จริง 

2.บทบาทในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน   ครูสังคม ทองมี   ได้จัดวางชีวิต
และหวัใจไว้ให้แก่เด็กนกัเรียนศิลปะท่ีด้อยโอกาสในชนบท ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มท่ี โดยการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะต่างๆ  จัดท าร่างหลักสูตรการศึกษา  จัดกิจกรรม
ประกวดผลงานทางศิลปะ  เพ่ือชีวิตใหม่ๆ  อนังดงามของบรรดาลกูศิษย์จะได้ก้าวเดนิไปบนหนทาง
แหง่อนาคตอยา่งมัน่คง  

3.บทบาทการเผยแพร่ผลงานศิลปะเด็ก   ผลผลิตทางความคิดในความเป็น 
“ครู”  ของสังคม ทองมี ส่งผลให้วงการศิลปะเด็กในเมืองไทยเกิดความต่ืนตวัทางด้านศิลปะ จน
เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ประเทศและสากล ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านศลิปะอยา่งครบวงจร 

3.2 ปัจจยัท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
ปัจจยัหลกัท่ีท าให้คา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาตดิ าเนินการไปได้ด้วยดีและเป็นท่ี

ยอมรับในวงการศกึษา ได้แก่ 
1). โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั   เน่ืองจากการจดัท าคา่ยศลิปะเด็ก เป็นหนึ่ง

ในหลกัสตูร นโยบายวิสยัทศัน์ของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั  ผู้จดัการผู้อ านวยการ โรงเรียน จึงเป็น
ปัจจยัหลกัท่ี ได้อนมุตังิบประมานในการจดัการคา่ยศลิปะ 

2). ค รูสังคม  ทองมี    ในการจัดท าค่ายศิลปะเด็ก  จ าเป็น ต้องมี
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านศิลปะมาเป็นวิทยากร สิ่งส าคญัในการด าเนินการจดัค่ายศิลปะ จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องมีผู้ มีความรู้ ความสามารถ  ในระดบัประเทศและระดบัสากล อยา่งครูสงัคม ทองมี มาเป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนกัเรียนเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ในการส่งบุตรหลานของ
ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมท ากิจกรรม 

3.) ปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีทรัพยากรทางการบริหารท่ี
พอเพียงทางด้านสถานท่ี (Place) ทัง้ด้านก าลังคน (Man) ก าลังเงิน (Money) วัสดุสิ่ งของ  
(Materials) และการจดัการ  (Management) 
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4.ทศันคตขิองเดก็นกัเรียนท่ีมีตอ่คา่ยศลิปะเด็กสูน่านาชาต ิและการพฒันาสูร่ะดบัสากล 
ผลจากการกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความสขุและช่ืนชอบวิชาศิลปะ 

นกัเรียนมีโอกาสได้พฒันาความสามารถทางด้านศิลปะของตน มีทกัษะทางศิลปะท่ีดีขึน้ ตระหนกั
ถึงคณุคา่ของตนเองและคณุคา่ของศลิปะ 

เด็กหญิงภคมน เพ็งโตวงษ์  ได้กล่าวถึงครูสังคม ทองมี ว่าครูสังคม สอนได้
สนุกสนาน ท้าทายไม่น่าเบื่อ ท าให้การเรียนศิลปะแตกต่างออกไปจากห้องเรียน เพราะในเวลา
เรียนมีเวลาเรียนเพียงแค ่1 คาบตอ่สปัดาห์ ท าให้การเรียนไมต่อ่เน่ือง 

เด็กหญิงจินตนา ศรีแผ้ว  ได้กล่าวถึงครูสงัคม ทองมี ว่า ปกติช่วงเวลาทิดเทอม
คณุพอ่คณุแม ่มกัจะหากิจกรรมให้ท ายามว่าง ซึง่ก็ได้เลือกคา่ยศลิปะ เพราะรู้สกึวา่การเรียนศลิปะ
ท าให้ผ่อนคลายจากการเรียนท่ีหนกัมาทัง้เทอม  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ
ทางด้านศิลปะ ย่ิงรู้ว่าครูสงัคม มาสอนด้วยแล้วยิ่งท าให้อยากมาเรียน เพราะทราบมาว่าครูสงัคม 
เป็นบคุคลมท่ีมีช่ือเสียงทางด้านศลิปะ  

เด็กหญิงทาช่า  สุขารมณ์ กล่าวว่า  การมาค่ายกิจกรรมศิลปะท าให้ตนเองได้
พฒันาฝีมือไปอีกขัน้ โดยปกตตินเองจะชอบเรียนวิชาศิลปะอยูแ่ล้วและคอ่นข้าง ชอบส่งผลงานเข้า
ประกวดในระดบัตา่งๆ ตนเองจึงรู้สึกว่า คา่ยศิลปะเดก็นานาชาตเิหมาะกบัตนเองมากท่ีสดุ ในการ
ท่ีจะพฒันาตนเองให้ไปไกลในระดบัสากล 

เด็กหญิงพราวตะวนั  จนัทร์ต้อย กล่าววา่ ตนเองจะมาคา่ยศิลปะทกุปี เน่ืองจาก
ต้องการพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เร่ือยๆ แต่สิ่งท่ีประทับใจทุกครัง้ คือการมาค่าย 
สนกุสนาน  บรรยากาศการสอนท่ีดี พ่ีๆวิทยากรนา่รัก ครูสงัคมใจดี และก็มีเทคนิคใหม่ๆ มาตลอด  

นอกจากนี ้นักเรียนและผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาศิลปะมากขึน้ ให้ความ
สนใจ และสนับสนุนบุตรหลานมากขึน้ จากท่ีผ่านมา นักเรียนมีผลงานประจักษ์มากมายทัง้ใน
ประเทศและในระดบันานาชาต ิซึ่งได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากทางโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั
ในการจดัสรรงบประมาณในการจดัส่งผลงานของนกัเรียนท่ีได้รับคดัเลือกเข้าร่วมส่งประกวดใน
ระดบันานาชาติ ไปยงัประเทศต่างๆ หลายๆประเทศจนได้รับรางวลักลบัมามากมาย จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางทัศนคติของคนในวงกว้างให้เห็นคุณค่าของศิลปศึกษาต่อการพัฒนามนุษย์ 
สามารถเป็นต้นแบบในการจัดระบบและโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
ศิลปะของเด็กและเยาวชนของประเทศ เป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองเพ่ือสร้างสรรค์สงัคมตอ่ไป   
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อภปิรายผล 
ในการศึกษาการจัดการความรู้ของค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติของโรงเรียนวัฒนา

วิทยาลยัในระดบัประถมศกึษา  สามารถแบง่การอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น  4  สว่นดงันี ้

สว่นท่ี  1  การด าเนินการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาติ 
ในการจัดท าโครงการค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาตินัน้ โรงเรียนมีนโยบายและ

ระเบียบข้อบงัคบัของกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน เพ่ือให้โอกาสนกัเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน   ตามหลักสูตร 
แกนกลางขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กล่าวไว้ว่า การสอน
ศลิปศกึษามีความมุ่งหมายท่ีจะสง่เสริมเดก็ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ทกัษะ ความสามารถ วิธีการ
ทางศิลปะ เกิดความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระใน
ศลิปะแขนงตา่งๆ เหมาะสมตามวยั  ฝึกนกัเรียนให้มีระเบียบวินยัในตนเองสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างนักเรียนและครู ดังท่ี   ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ เเละวันนอร์ มะทา (2528) กล่าวถึง
วตัถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ว่า  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความถนัด
ความสนใจและความสามารถพิเศษส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ส าหรับการ
ก าหนดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมตามแนวการบริหารงานภายใน
โรงเรียน  โดยการจัดกิจกรรมใดใดในโรงเรียนกิจกรรมเหล่านัน้ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน เป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนและเพ่ือประโยชน์ไปสู่ชุมชนดังท่ี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.2552-2559 ได้กล่าวไว้ว่า  แนวทางการการจดัการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และต้องมีการพฒันาการศกึษาอย่างมีคณุภาพและมาตรฐานทนัการเปล่ียนแปลง ของสงัคมโลก
และเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและทนัเหตกุารณ์ 

กิจกรรมท่ีจะจดัท าขึน้นัน้ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีการเลือกสรรแล้วว่าเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่นกัเรียนและสามารถจดัท าได้  ทัง้นีค้วรเร่ิมต้นจากกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความสนใจและ
สนองความต้องการของนักเรียน   กิจกรรมต่างๆให้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานและจัดท าเป็น
โครงการเสนอซึ่งสอดคล้องกบัระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการจดักิจกรรมในสถานศกึษา 
พ. ศ. 2560  ข้อท่ี 4 วรรคท่ี 7 และ 8 คือการจดักิจกรรมจะต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการจะต้องมีโครงการและระเบียบข้อบงัคบัของสถานศึกษาและกิจกรรมนัน้ต้องไม่ท าให้
เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ   การท าโครงการจัดกิจกรรมและการเสนอข้ออนุมัต ิ 



  126 

ผลการวิจยัพบว่า  โรงเรียนด าเนินการโดยผู้บริหารแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการจดักิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียนในแต่ละกิจกรรมและมอบหมายให้ครูท่ีปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบในการเขียน
โครงการน าเสนอตอ่ผู้ชว่ยผู้บริหารฝ่ายกิจการนกัเรียนและผู้อ านวยการตามล าดบัเพ่ือขออนมุตัจิดั
กิจกรรมและจดัสรรงบประมาณครูท่ีปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ เขียนโครงการและคิดโครงการเอง 

กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ นัน้ยังสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีสาระส าคัญต่อการจัดการศึกษาซึ่งมี
ความหมายเก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานของโรงเรียน   คือ   การยกระดับคุณภาพ
การศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง โดย (1)ปฏิรูประบบบริหารจดัการทาง
การศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ  ต่อผลลัพธ์ 
(Accountability) (2)ปฏิรูประบบการคลงัด้านการศึกษา เพ่ือเพิ่มคณุภาพและประสิทธิภาพการ
จดั การศกึษาโดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน สง่เสริมการมีสว่นร่วมจากภาคเอกชนในการ
จดัการศกึษา (3)พฒันาคณุภาพครูทัง้ระบบ ตัง้แตก่ระบวนการผลิต สรรหา และการคดัเลือกให้ได้
คนดีคนเก่ง รวมทัง้ระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้ เรียน และ (4) 
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจดัการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลงัคนทัง้ระบบการศกึษาตัง้แต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพ่ือการ  เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ  การใช้
เทคโนโลยีและส่ือเพ่ือการเรียนรู้  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติ เเละ
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2560)  

สว่นท่ี  2  ผลงาน/ลกัษณะของกิจกรรมศลิปะท่ีสอน วิธีการสอน 
การจดักิจกรรมคา่ยศลิปะเด็กสู่นานาชาติ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง  ตามหลกัสตูร แกนกลางขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 กล่าวไว้วา่ การสอนศิลปศกึษามีความ
มุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมเด็กให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ทกัษะ ความสามารถ วิธีการทางศิลปะ เกิด
ความซาบซึง้ในคณุค่าของศิลปะ  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ 
เหมาะสมตามวัย ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมตามความสนใจ จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านศิลปะ  
เป็นการสร้างความรู้ ความสามารถ ก่อให้เกิดความยัง่ยืนในด้านการพฒันาเยาวชน  ท่ีเป็นก าลงั
ส าคัญของประเทศชาติในอนาคต เพราะศิลปะจะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลมีความประณีต 
ละเอียดอ่อน ช่างสังเกต  มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพและเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งขึน้ 
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นอกจากนีย้งัก่อให้เกิดความสขุ ความเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์และสร้างความ
จรรโลงใจ  

ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แผนพัฒนา
การศึกษา 4.0 (พ.ศ.2560- 2579) ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ระบุไว้ว่า ผู้ เรียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพืน้ฐานของพลเมืองไทย 
และทกัษะคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  คนทกุช่วงวยัมีทกัษะความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา และมาตรฐานวิชาชีพและพฒันาคณุภาพชีวิตได้ตามศกัยภาพ 
สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษาสามารถจดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมี
ทกัษะ  และการพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่งเหมาะสม เตม็ตามศกัยภาพในแตล่ะช่วงวยั สง่เสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ได้โดยไมจ่ ากดัเวลาและสถานท่ี  (ธีระเกียรต ิ เจริญเศรษฐศลิป์, 2559) 

กิจกรรมส่วนใหญ่เพ่ือพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านศิลปะหรือนักเรียนท่ีสนใจด้านศิลปะ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคกระบวนทางด้าน
ศลิปะ  จากครูสงัคม  ทองมี และทีมวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นการ
สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบตัิ  การบรูณาการสู่พหปัุญญา การจดักิจกรรมการเรียนรู้
จากแหล่งการเรียนรู้  ตรงกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553a) และตรง
พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 กลา่ววา่การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่า
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียน รู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนส าคัญ ท่ีสุ ด 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 

สว่นท่ี  3  บทบาทของครูสงัคม ทองมี/ปัจจยัท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
แนวทางในการจัดการความรู้ของค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ   สอดคล้องกับ

ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน  ( DBAE )  (Discipline-based Art Education ) การเรียน
การสอนแบบยึดถือเด็กเป็นศนูย์กลาง (child-centered Movement) เน้นการแสดงออกเฉพาะตวั 
(self-expression) (มะลิฉัตร เอือ้อานันท์ , 2545) กิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ ตามทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ได้รับการพฒันาทัง้ในลกัษณะบูรณา
การและการแยกอิสระระหวา่ง ทศันศลิป์ การแสดง ดนตรี ทัง้เพ่ือการสร้างเอกภาพและสร้างความ
โดดเด่นเฉพาะด้าน โดยพัฒนาให้เหมาะกับวุฒิภาวะ เหมาะสมกับการสร้างประสบการณ์และ
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ความรู้ความคดิร่วม และเหมาะสมกบัวฒุิภาวะท่ีจะพฒันาไปสู่วิชาชีพ กิจกรรม กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการเรียนรู้ ต้องเร่ิมต้นและสอดคล้องกับผู้ เรียน มีเปา้หมายในการสร้างคน 
สร้างชมุชน และสร้างสิ่งแวดล้อมน าหน้า 

ครูสังคม  ทองมี   มีวิธีสอนจากง่ายไปหายากเพ่ือให้เด็กรู้จักการท้าทายอยู่
ตลอดเวลาโดยการให้แนวทางพืน้ฐานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเสียก่อน เพ่ือมุ่งเข้าสู่โลกของ
การพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างอิสระวิธีสอนนีเ้รียกว่าวิธีสอนแบบเน้นเด็กเป็น
ศนูย์กลาง (child-centered)  นับเป็นแนวทางท่ีจะผลักดนัผู้ เรียนไปออกการบรรลุศกัยภาพของ
ตนโดยส่งเสริมความคิดของผู้ เรียนและอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้พฒันาศกัยภาพของตน
อย่างเต็มท่ีและบทบาทในการส่งเสริมพฒันาเยาวชนในด้านวิชาการให้สามารถเรียนรู้เท่าทนักับ
โลกภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนการศึกษาศิลปะมุ่งให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการ
ด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์  เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
จินตนาการออกมาในรูปงานศิลปะ  ซึ่งเป็นการสร้างเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดี พฒันาบคุลิกภาพให้แก่
เด็ก มีประสิทธิภาพในการคิด  มีอิสระและเสรีภาพ  ในการแสดงออก  สามารถคลายความเครียด
ทางอารมณ์ และด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุตลอดไป 

กล่าวโดยสรุป บทบาทของครูสังคม ทองมี ท่ีมีอิทธิพลต่อค่ายศิลปะเด็กสู่
นานาชาต ิสามารถสรุปได้ดงันี ้

1.บทบาทของครูผู้สอนศิษย์  ความมุ่งมัน่ในความเป็น “ครู” ด้วยจิตวิญญาณ 
ของครูสงัคม ทองมี จากบทบาทท่ีปฏิบตัติอ่ลกูศษิย์ ท าให้เหลา่ลกูศิษย์และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องท่ีรัก 
ศรัทธา ช่ืนชมวิธีการสอนศิษย์ของ ครูสงัคม ทองมี  ด้วยความภาคภูมิใจในบทบาทความเป็นครูท่ี
แท้จริง 

2.บทบาทในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน   ครูสังคม ทองมี   ได้จัดวางชีวิต
และหวัใจไว้ให้แก่เด็กนกัเรียนศิลปะท่ีด้อยโอกาสในชนบท ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มท่ี โดยการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะต่างๆ  จัดท าร่างหลักสูตรการศึกษา  จัดกิจกรรม
ประกวดผลงานทางศิลปะ  เพ่ือชีวิตใหม่ๆ  อนังดงามของบรรดาลกูศิษย์จะได้ก้าวเดนิไปบนหนทาง
แหง่อนาคตอยา่งมัน่คง  

3.บทบาทการเผยแพร่ผลงานศิลปะเด็ก   ผลผลิตทางความคิดในความเป็น 
“ครู”  ของสังคม ทองมี ส่งผลให้วงการศิลปะเด็กในเมืองไทยเกิดความต่ืนตวัทางด้านศิลปะ จน
เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ประเทศและสากล ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านศลิปะอยา่งครบวงจร 
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ปัจจยัหลกัท่ีท าให้คา่ยศิลปะเด็กสูน่านาชาตดิ าเนินการไปได้ด้วยดีและเป็นท่ี
ยอมรับในวงการศกึษา ได้แก่ 

1). โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั   เน่ืองจากการจดัท าคา่ยศลิปะเด็ก เป็นหนึ่ง
ในหลกัสตูร นโยบายวิสยัทศัน์ของโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั  ผู้จดัการผู้อ านวยการ โรงเรียน จึงเป็น
ปัจจยัหลกัท่ี ได้อนมุตัิงบประมานในการจดัการคา่ยศลิปะ 

2). ค รูสังคม  ทองมี    ในการจัดท าค่ายศิลปะเด็ก  จ าเป็น ต้องมี
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านศิลปะมาเป็นวิทยากร สิ่งส าคญัในการด าเนินการจดัค่ายศิลปะ จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องมีผู้ มีความรู้ ความสามารถ  ในระดบัประเทศและระดบัสากล อยา่งครูสงัคม ทองมี มาเป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนกัเรียนเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ในการส่งบุตรหลานของ
ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมท ากิจกรรม 

3.) ปัจจัยท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งคือ การมีทรัพยากรทางการบริหารท่ี
พอเพียงทางด้านสถานท่ี (Place) ทัง้ด้านก าลังคน (Man) ก าลังเงิน (Money) วัสดุสิ่ งของ  
(Materials) และการจดัการ  (Management) 
 

สว่นท่ี  4  ทศันคตขิองเดก็นกัเรียนท่ีมีตอ่คา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาต ิและการพฒันาสู่
ระดบัสากล 

ผลจากการกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความสขุและช่ืนชอบวิชาศิลปะ 
นกัเรียนมีโอกาสได้พฒันาความสามารถทางด้านศิลปะของตน มีทกัษะทางศิลปะท่ีดีขึน้ ตระหนกั
ถึงคณุคา่ของตนเองและคณุคา่ของศลิปะ  นกัเรียนมีการคิดวิเคราะห์ด้วยตวัเองเป็น ตามทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี  
21  สอดคล้องกับทกัษะส าคญั ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 

3R  และ 4C  ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี  ้ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน (Writing) และ 
คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การ
ส่ือสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ
อาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบ
ใหม่  (วิจารณ์ พานิช, 2555) นอกจากนี ้นกัเรียนและผู้ปกครองมีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาศิลปะมากขึน้ 
ให้ความสนใจ และสนบัสนนุบตุรหลานมากขึน้  

นอกจากนี ้นักเรียนและผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาศิลปะมากขึน้ ให้ความ
สนใจ และสนับสนุนบุตรหลานมากขึน้ จากท่ีผ่านมา นักเรียนมีผลงานประจักษ์มากมายทัง้ใน
ประเทศและในระดบันานาชาต ิซึ่งได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากทางโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั



  130 

ในการจดัสรรงบประมาณในการจดัส่งผลงานของนกัเรียนท่ีได้รับคดัเลือกเข้าร่วมส่งประกวดใน
ระดบันานาชาติ ไปยงัประเทศต่างๆ หลายๆประเทศจนได้รับรางวลักลบัมามากมาย จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางทัศนคติของคนในวงกว้างให้เห็นคุณค่าของศิลปศึกษาต่อการพัฒนามนุษย์ 
สามารถเป็นต้นแบบในการจัดระบบและโครงสร้างพื น้ฐานส าหรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
ศิลปะของเด็กและเยาวชนของประเทศ เป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองเพ่ือสร้างสรรค์สงัคมตอ่ไป   

จากความส าคญัของกิจกรรมคา่ยศลิปะเดก็สู่นานาชาตดิงักล่าว  เป็นสิ่งเติมเต็ม
หลกัสูตรเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถพิเศษของตนเองตามศกัยภาพ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
และปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกด้วยตนเองตาม
ความถนัด   ความสนใจอย่างแท้จริงและกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบัติ
ก่อให้เกิดพัฒนาการท่ีส าคญัแก่ผู้ เรียน  คือ  การพัฒนาความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและ
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกส่วน  ทัง้ร่างกาย สติปัญญา   อารมณ์  และสังคม  
(สขุพชัรา ซิม้เจริญ, 2545)  

ศิลปะนัน้มีคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นในแง่การส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  ทางด้านสติปัญญา  ทางด้านสงัคม  ทางด้านอารมณ์  ส่งเสริมการสร้างสรรค์  ในแง่ของ
การบ าบดัปัญหา  โดยศิลปะจะช่วยเป็นทางระบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด  ความโกรธ ความวิตก
กังวล ช่วยขจัดความด้อย ช่วยให้เข้าใจกับปัญหา  นอกจากนีศ้ิลปะยังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
สง่เสริมการเข้าใจสิ่งแวดล้อม รู้จกัรักธรรมชาติ ฯลฯ ศิลปะจึงเป็นสิ่งส าคญัมาก  โดยเฉพาะสงัคม
ท่ีเต็มไปด้วยปัญหาในปัจจบุนั แตใ่นสงัคมบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคญั ยงัให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ท่ีเป็นวิชาการ โดยขาดความเข้าใจถึงคณุคา่ของศิลปะ ท าให้ศิลปะยงัไม่ได้รับการส่งเสริม
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะศิลปะเด็ก  ยังมีความเข้าใจว่า  ศิลปะเด็กนัน้ให้ใครสอนก็ได้ ไม่ได้ส าคัญ
อะไร ซึ่งผู้ ท่ีไม่มีความรู้ด้านศลิปศกึษานัน้ อาจจะไม่เข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นีท้ าให้มีผลตอ่พฒันาการในด้านตา่งๆ ของเด็ก จะท าให้เด็กเหล่านัน้ มีพฒันาการท่ีไม่ดีได้ 
และจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ของเขาในอนาคต  ซึ่งมีความส าคญัในแง่ของการ
พัฒนาเยาวชนของชาติ   การให้เด็กเรียนรู้วิชาศิลปะอย่างถูกวิธี  โดยผู้ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านศิลปศึกษานัน้ แท้จริงแล้วเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นมนุษย์ ท่ี
สมบรูณ์ มีพฒันาการในด้านตา่งๆ ท่ีสมบรูณ์ยิ่งๆขึน้ไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 

1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชมุชนมีสว่นร่วมในการด าเนินการจดักิจกรรมคา่ย
ศลิปะเดก็สูน่านาชาตมิากขึน้ 

2. ควรมีการจดัแสดงผลงานของกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กสู่นานาชาติ เพ่ือให้นกัเรียน
ได้แสดงผลงานและได้เผยแพร่ผลงานออกสูภ่ายนอกทกุคน 

3. ควรพานกัเรียนออกไปท ากิจกรรมนอกสถานท่ี เปล่ียนบรรยากาศนอกจากภายใน
โรงเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1.ควรมีการศกึษาการจดักิจกรรมคา่ยศลิปะในสถานศกึษาสงักดัอ่ืนๆ ควรศกึษาวิจยั 

ให้เห็นถึงประโยชน์ และคณุคา่จากการเรียนศลิปะในด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
2.ควรมีการศกึษาผลงานและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางด้านศลิปะ ในคา่ยศลิปะเดก็สูน่านาชาตใินปีตอ่ๆ ไป 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือรับรองเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีต่อแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
ภาพบรรยากาศในการท ากิจกรรมค่ายศิลปะเดก็สู่นานาชาต ิ
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