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ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

ของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
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ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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บทคัดยอ 
 
ช่ือเรื่อง    :    การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  

และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนวัดปาไผ                  
ช่ือผูวิจัย   :   นางวาสนา  สุขธนู 
ปท่ีวิจัย     :   ปการศึกษา 2561 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน หลังการใชระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมาดําเนินการ ในปการศึกษา 2561  ประชากรท่ีใช  ไดแก  ครูผูสอนทุกคนของ
โรงเรียนวัดปาไผ  จํานวน 32  คน  นักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  
จํานวน 299 คน และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 จํานวน 123 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 412 คน และ
ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ จํานวน 400 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ เปน
แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผู
ประเมินคือ  ครู นักเรียนประเมินตนเอง และผูปกครองนักเรียน โดยประเมินเปนรายบุคคล สถิติท่ีใช 
ไดแก คาแจกแจงความถ่ี  คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   
 ผลการวิจัย  พบวา   
 1.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนวัดปาไผท่ีไดพัฒนา มีองคประกอบของระบบ            
5 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การ
จัดผูดูแลนักเรียน  4) การจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน  และชวยเหลือ  5) การประเมินพฤติกรรม
อยางตอเนื่อง   
 2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  5 ดาน  ไดแก  ความมีวินัย ความซ่ือสัตย  ความประหยัด ความมีเมตตา  
ความใฝรูใฝเรียน  และภูมิใจในความเปนไทย โดยครูผูสอน นักเรียนประเมินตนเอง และผูปกครอง
นักเรียน ใชวิธีการประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา กอนการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
นักเรียนทุกระดับชั้นมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
อยูในระดับพอใช  และหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นมีคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี  
 และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมนักเรียนกอนและหลังการใชระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน พบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรมหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
สูงกวากอนการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

(ก) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางยิ่งจากผูมี
พระคุณหลายทานซ่ึงตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ไดแก คณะครูโรงเรียนวัดปาไผ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงาน 
การเก็บรวบรวมขอมูล อีกท้ังยังเปนกําลังใจและชวยเหลือในการจัดทําผลงานในครั้งนี้ 
  ขอขอบพระคุณ นายปู แตงออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  นายสมพงษ หมอนภักดี รอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ วาท่ีรอย
ตรีศุภกฤต ตรีมงคล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
นางสาวเอ้ืออารี ทวมเสม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมิน
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และนายนนทิศักดิ์ ผาผาย 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย จนทําใหไดเครื่องมือท่ีมีคุณภาพมาใชในการวิจัยครั้งนี้ 
  ขอขอบพระคุณ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่ีใหความชวยเหลือและคําแนะนําเก่ียวกับการสรางเครื่องมือวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล จนงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงลงได 
  คุณคาและประโยชนอันพึงมีของงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาแดพระคุณของ 
บิดา มารดา บูรพาจารยท่ีใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหสติปญญาและคุณธรรมเปนเครื่องชี้นําชีวิต        
จนประสบความสาํเร็จจนถึงทุกวันนี้ 
 
 
 
 
 
        วาสนา  สุขธน ู

(ข) 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็วท้ังทางดานเทคโนโลยี  
ดานการศึกษา โดยเฉพาะทางดานสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลักษณะท่ีเปนปญหามากกวาการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีงาม ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคม ท้ังในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบ ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมท้ังประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสาน
รวมกับจุดแข็งของสังคมไทย อาทิการสรางความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน ขณะเดียวกันการแพรขยายของขอมูลขาวสารท่ีไรพรมแดน ทํา
ใหการดูแลและปกปองเด็ก และวัยรุนเปนไปไดอยางยากลําบาก อีกท้ังปจจุบันเยาวชนไทยกําลัง
ประสบปญหาวิกฤตทางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ท่ีเกิดจากผลกระทบของการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศท้ังทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามี
บทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณธรรมและจริยธรรมนอยลง นําไปสู
คานิยมและพฤติกรรมท่ีเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมมากข้ึน 
 จากสถานะดานสังคมของประเทศดังกลาวขางตน จึงมีการรางและกําหนดแผนพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม 
จริยธรรมอยางตอเนื่อง ท่ีขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา 
และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ัง
ทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต  
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัย
ตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลัง
แรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอรัฐสภา ตางมี
อุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพ่ือใหคน
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ไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเง่ือนไข
ไปสูระบบเศรษฐกิจและฐานความรูท่ีพึงประสงค อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให
มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสรางสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาท่ีสรางคุณภาพ
ชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล เปนการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคนไทยท้ังปวงมุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีใน
วัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาความรู
ความสามารถ เพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ีการพัฒนาคนไทยทุก
คนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการท้ังในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  สติปญญา ความรู 
และทักษะคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในสังคมไดอยางมีความสุข   
 กรมสุขภาพจิตและกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2547 : 1)  กลาววา ปจจุบันปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยเริ่มเขาสูภาวะวิกฤต จะเห็น
ไดจากพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสังคมขาดจิตสํานึกในเรื่องของความถูกตอง ความดีงาม ความ
มีคุณธรรมประจําใจ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของเยาวชนในสังคม อาทิปญหาความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนในสังคม  
ความไมซ่ือสัตยสุจริต การขาดความรับผิดชอบ ความเกียจคราน ขาดการยับยั้งชั่งใจ ความฟุงเฟอ
ฉาบฉวย ขาดการใชเหตุผลในการดํารงชีวิต อาชญากรรม ยาเสพติด โสเภณี การทําแทงเถ่ือน เปนตน  
เปนปญหาท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะตองเจริญเติบโตข้ึนเปนกําลัง
สําคัญของชาติในอนาคต จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการสงเสริมใหเปนผูใหญท่ีดี ซ่ึงนอกจากการไดรับ
ความรูท่ีดีแลวตองมีคุณภาพ  สถานศึกษาหรือโรงเรียนจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงและปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก  อันจะเปนรากฐานท่ีจะชวยใหเด็กเติบโตเปนพลเมืองท่ีดี   
มีคุณภาพ  จากสภาพปญหาและความสําคัญของเด็กและเยาวชนดังกลาวจึงมีความจําเปนตองมีการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหเยาวชนสามารถมีภูมิตานทานความ
เลวราย ความไมดี ไมงามท่ีเยาวชนตองเผชิญอยูตลอดเวลา เนื่องจากคุณธรรม จริยธรรมเปนหลักแหง
ความประพฤติท่ีกําหนดใหบุคคลเขาใจวาสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดพึงละเวน สิ่งใดเปนประโยชน สิ่งใด
เปนโทษ มีนักวิชาการบางทานใหความคิดเห็นวาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจําเปนตองนําไปปลูกฝงใหแก
เยาวชนของชาติ เชน ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความซ่ือสัตยสุจริต ความมีระเบียบวินัย  
ความสุภาพเรียบรอย ความกตัญูรูคุณ ความเสียสละ เปนตน (สุมิตรา รัฐประสาท และคณะ 2548 : 
81-82) สอดคลองกับ ประกิจ เกษดอนกลาง และณัฐสุดา จตุราภากุล (2548 : 48) ท่ีกลาววา การ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียนของโรงเรียน ถือวาเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะสงผล
ใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี อยูในวินัย มีความออนนอมถอมตน มีความเขาใจประเพณี  
วัฒนธรรมของไทยและทองถ่ิน รวมท้ังเปนการฝกความเปนผูนําและผูตามไดดีหนทางหนึ่ง 
 โรงเรียนวัดปาไผ เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมือง   
ทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี 1  
ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรับนักเรียนเขาศึกษาท้ังในและนอกเขตบริการของโรงเรียน สภาพชุมชนรอบ
โรงเรียนมีลักษณะพ้ืนท่ีราบ อาชีพหลักของชุมชนคือรับจาง เนื่องจากอยูในเขตอุตสาหกรรม 
ผูปกครองมีการยายถ่ินท่ีอยูตลอดเวลาเพ่ือมาประกอบอาชีพในโรงงานทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนต่ํา ชุมชนบางพ้ืนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน สิ่งเสพติด ทําใหนักเรียนบางกลุม
เกิดการลอกเลียนแบบดานพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม สงผลใหการดูแลนักเรียนในโรงเรียนตองเพ่ิม
วิธีการและจัดระบบอยางเขมขน เพราะถาไมเขมงวด ปลอยใหนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงจะมี
ผลกระทบตอการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน ทําใหเกิดปญหาตามมา ซ่ึงปญหานี้จะทําใหการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนมีความยุงยากสลับซับซอนมากข้ึน เม่ือโรงเรียนวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา ตลอดจนอุปสรรคตาง ๆ ของการพัฒนา
การศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีความเสี่ยงในพฤติกรรมตาง ๆ ดานการเรียน ขาดระเบียบวินัย  
ขาดสมาธิ และความตั้งใจในการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ขอมูลจากการประชุมครู
และผูปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชน ตางวิตกกังวลในดานความประพฤติของนักเรียน ดวยเห็นวา
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคมากข้ึนและไดสรุปปญหาท่ีตองไดรับการแกไขโดยดวน คือ 1) 
การขาดระเบียบวินัย 2) การไมมีความประหยัด 3) การขาดความรับผิดชอบ 4) การขาดความ
ขยันหม่ันเพียร 5) การขาดความกตัญูกตเวที 6) การขาดความซ่ือสัตยสุจริต และจากขอมูล
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ จากฝายกิจการนักเรียน ในปการศึกษาท่ีผาน
มาพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีมีปญหาตางๆ สรุปดังตารางดานลางนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงค 
               ประจําปการศึกษา 2561  (จํานวนนักเรียน 412 คน) 
 
ท่ี สภาพปญหา ภาคเรยีนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 มาโรงเรียนสายไมทันกิจกรรมหนาเสาธง 110 26.70 87 21.12 
2 หนีเรียน / โดดเรียน 42 10.19 37 8.98 
3 ไมสนใจการเรียน / กอกวนในชั้นเรียน 73 17.72 65 15.78 
4 แตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน 86 20.87 70 16.99 
5 มีพฤติกรรมชูสาว 8 1.94 6 1.46 
6 กาวราว / กระดางกระเดื่อง 59 14.32 41 9.95 
7 ทะเลาะวิวาท 51 12.38 43 10.44 
8 การพนัน / ยาเสพติด 3 0.73 1 0.24 
9 ลักขโมย 21 5.10 12 2.91 
10 ทําลายทรัพยสินของสวนรวม 32 7.77 19 4.61 

 
ท่ีมา  :   ฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 

 
 ปญหาเหลานี้โรงเรียนตองเรงแกไขเพราะเปนสาเหตุของความเสี่ยงในเรื่องอ่ืนๆ และเพ่ือ
ความสําเร็จในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนเกง และมีความสุข ตาม
เปาหมายของโรงเรียน และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (โรงเรียนวัดปาไผ  2561) 
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 เนื่องจากคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคเปนลักษณะของนามธรรมซ่ึงเปน
เรื่องท่ีมีอยูในตัวของบุคคล อยูในจิตใจ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จึงเปนเรื่องละเอียดออนและ
ตองใชกระบวนการท่ีหลากหลายในการพัฒนา เพ่ือใหเกิดการซึมซับเขาไปในตัวของเยาวชนของชาติ      
การสรางและหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งและเรงดวนท่ี
จะตองใหไดแนวทางท่ีเหมาะสมใหกับสังคม และองคกรนั้นๆ   
 จากท่ีกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกรมสุขภาพจิตจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน  
โดยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตรอบดานของนักเรียนท้ังดานสติปญญา  
ความสามารถ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี โดยความรวมมือของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และการประสานงานกับพอแม
ผูปกครองอยางใกลชิด รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 2546 : 4) ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมี
นโยบายและกําหนดแนวทางในการดําเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามโครงการสาน
สายใยครูและศิษย โดยมีสาระสําคัญประการหนึ่งกลาวถึง การกําหนดกลไกความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนและครอบครัว เพ่ือปองกันและปราบปรามและสอดสองพฤติกรรมของนักเรียน
ดานยาเสพติด  และพฤติกรรมอ่ืนท่ีไมเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2547 
: 1) 
 ความสําเร็จในการจัดการศึกษาในโรงเรียน จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคน
ทุกฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีพอแมผูปกครองมีสวนสําคัญอยางมากท่ี
ชวยดูแลนักเรียนอยางใกลชิด สังเกตพฤติกรรมลูกหลานอยูเสมอใหทราบความเปลี่ยนแปลง และ
สามารถหาวิธีการปองกันหรือแกปญหาไดทันเหตุการณ เนื่องจากทุกปญหาของนักเรียนลวนมีสาเหต ุ
และไมไดเกิดข้ึนทันทีทันใด แตเปนการสั่งสมประสบการณท่ีมีผลในเชิงลบตอพฤติกรรม ท้ังดาน
ความคิด ความรูสึก และการกระทํา หากไมไดรับการชวยเหลือในเบื้องตน  ปญหาก็จะลุกลามมากข้ึน 
จนมีความซับซอนยากตอการแกปญหาในท่ีสุด เม่ือนักเรียนอยูในโรงเรียนก็จะมีครูชวยทําหนาท่ี
ดังกลาวแทนพอแมในชวงเวลาหนึ่ง ดวยเหตุผลดังกลาว   
 โรงเรียนวัดปาไผ จึงดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงมีองคประกอบ 5 ประการ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล    
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2546 : 12)  และเม่ือดําเนินการไประยะหนึ่งพบวา
องคประกอบและข้ันตอนของกระทรวงไมสามารถดําเนินงานชวยเหลือนักเรียนไดสําเร็จทุก
องคประกอบ โรงเรียนจึงดําเนินงานพัฒนาข้ันตอนและองคประกอบในการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  และทดลองใช ปรับปรุง และพัฒนามาตั้งแตป 2560   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียน  

2.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ของนักเรียนกอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จะเสนอเฉพาะการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเทานั้น ในดานอ่ืนๆ มิไดนําเสนอ ข้ันตอนการดําเนินงาน ได
พัฒนาจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิตและกระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2547) ซ่ึงแบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1) การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล 
2) การคัดกรองนักเรียน 

3) การสงเสริมนักเรียน 

4) การปองกันและแกไขปญหา 

5) การสงตอ 
 โรงเรียนวัดปาไผไดพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมี 5 องคประกอบ ดังนี้ 
  1)  การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก 
  2)  การคัดกรองนักเรียน 
  3)  การจัดผูดูแลนักเรียน 
  4)  การจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน และชวยเหลือ 
  5)  ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 
 
 2.  ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก   
  2.1  ครผููสอนทุกคนของโรงเรียนวัดปาไผ ปการศึกษา 2561 จํานวน 32  คน   
  2.2  นักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ปการศึกษา 
2561 จํานวน 299 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 123 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 412 คน   
  2.3  ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ ปการศึกษา 2561 จํานวน 400 คน 
         3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนวัดปาไผ  ในปการศึกษา 2561 



6 
 

         4.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  4.1 ตัวแปรอิสระ    

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 
  4.2 ตัวแปรตาม    

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของ 
นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 
  4.3 ขอจํากัดของการวิจัย ในการดําเนินงานครั้งนี้ มีขอจํากัดดานครูผูสอน   
สภาพแวดลอมทางบานของนักเรียน ท้ังสภาพครอบครัว เศรษฐกิจ การเลี้ยงดู และดานการรับรู
ขาวสารของนักเรียนท่ีแตกตางกัน และสงผลตอการวิจัย โดยครั้งนี้ผูวิจัยถือวาสภาพตางๆ เหลานี้ไม
แตกตางกันมากนัก และไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงใหความรู ความเขาใจ ท่ีตรงกันเก่ียวกับการวิจัย
กับครู ผูปกครอง นักเรียน และผูท่ีเก่ียวของ กอนการดําเนินงาน  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ของโรงเรียนวัดปาไผ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานชวยเหลือ
นักเรียนใหมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยมีวิธีการดําเนินงาน  
5  องคประกอบ ไดแก 1) การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก 2) การคัดกรองนักเรียน      
3) การจัดผูดูแล 4) การจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน และชวยเหลือ และ 5) การประเมินพฤติกรรม
อยางตอเนื่อง 

2.  การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก หมายถึง การดําเนินงานกําหนด
นโยบายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยกําหนด
ตัวชี้วัดพฤติกรรม ในขณะเดียวกันดําเนินงานสรางความตระหนักใหกับครูผูสอน นักเรียน และ
ผูปกครองนักเรียน เห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน 

3.  การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยประเมินตามตัวชี้วัดพฤติกรรมท่ีกําหนดกับ
นักเรียนเปนรายบคุคล แบงระดับการประเมินเปน 3 ระดับ หลังจากนั้นนําผลการประเมินจากทุกกลุม  
มาสรุปผลนักเรียนเปนรายบุคคลวานักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในกลุมดี (ระดับ 3) กลุมพอใช (ระดับ 2) และกลุมปรับปรุง (ระดับ 1)  
ซ่ึงผูประเมินประกอบดวย   

3.1 ครูผูสอนทุกคนประเมินนักเรียนในระดับชั้นท่ีสอน โดยครูประชุมกลุม (focus  
group) เพ่ือประเมินพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลรวมกัน และสรุปผลระดับพฤติกรรมนักเรียนวา
แตละคนมีพฤติกรรมแตละตัวบงชี้อยูในระดับใด   

3.2  นักเรียนประเมินตนเอง โดยพิจารณาวาตนเองมีพฤติกรรมแตละตัวบงชี้อยูใน
ระดับใด   
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3.3  ผูปกครองประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล โดยประเมินพฤติกรรมของบุตร
หลานวามีพฤติกรรมแตละตัวบงชี้อยูในระดับใด   

4.  การจัดผูดูแลนักเรียน หมายถึง การจัดบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือดูแลนักเรียน 
แตละกลุมท่ีคัดกรองไว โดยกําหนดผูดูแล ดังนี้ 

4.1  จัดครูท่ีปรึกษาเปนผูดูแลนักเรียนทุกกลุมเปนระดับชั้น ซ่ึงคละนักเรียน 
กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยอัตราสวนของครูท่ีปรึกษาตอนักเรียนเทากับ 1 : 25 

4.2  จัดครูผูสอนนักเรียนเปนครูพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียนกลุมพอใช  โดยอัตราสวนของครู
พ่ีเลี้ยงตอนักเรียนเทากับ  1 : 10 
  4.3  จัดครผููสอนใหดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุงอยางใกลชิด เรียกวา  ครูพอครูแม  
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน โดยอัตราสวนของครูตอนักเรียนเทากับ 1 : 5   

5.  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
หมายถึง  การจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนทุกกลุมไดรวมกิจกรรม โดยเปนกิจกรรมประจําท่ีปฏิบัติ  
ประจําสัปดาห ประจําภาคเรียน และประจําป ไดแก   
  -  กิจกรรมโฮมรูม ระยะเวลาท่ีจัด ทุกวัน ชวงเชากอนเรียนชั่วโมงท่ี 1 
  -  กิจกรรมแนะแนว ระยะเวลาท่ีจัด   ทุกสัปดาห  ในชั่วโมงเรียนสุดทาย 
ของวันจันทร 
  -  กิจกรรมเยี่ยมบาน ระยะเวลาท่ีจัด ทุกภาคเรียน ชวงเปดของแตละ 
ภาคเรียน 
  -  กิจกรรมเยาวชนคนดศีรีปาไผ  ระยะเวลาท่ีจัดทุกเดือน  เดือนละ 1 ครั้ง 
  -  กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา ปละ 1 ครั้ง 
  -  กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา ปละ 1 ครั้ง 
  -  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ระยะเวลาท่ีจัด ทุกป
การศึกษา ตามรายการวันสําคัญ 
 6.  การจัดกิจกรรมปองกัน หมายถึง การจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนกลุมท่ีมีพฤติกรรมอยู
ในระดับพอใชและปรับปรุง เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนรวมดําเนินงานโครงการ โดยมุงหวังพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และขณะเดียวกันใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
กิจกรรมดังกลาว คือ กิจกรรมตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา และดําเนินกิจกรรมตอเนื่องตลอดท้ังป ทุกวัน โดยให
นักเรียนใชเวลาวางในชวงเชา กลางวัน ละเย็น และชั่วโมงชุมนุมมารวมกิจกรรม  
 7.  การจัดกิจกรรมชวยเหลือ หมายถึง การจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนกลุมปรับปรุง  
กรณีท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมเปลี่ยนแปลง  
เม่ือมีการประเมินผลเปนระยะ ๆ แลว โดยจัดกิจกรรม “พบพระ  พบธรรมะ  พบตนเอง” ระยะเวลา
ท่ีจัด ทุกภาคเรียน ชวงหลังจากการสอบปลายภาคแตละภาคเรียน 
 8.  พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง  
พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกดานความมีวินัย ความซ่ือสัตย ความประหยัด ความมีเมตตา ความใฝรู
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ใฝเรียน  และภูมิใจในความเปนไทย ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวมีเกณฑการประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล  
ดังนี้ 
  8.1  ความมีวินัย  พิจารณาจากตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การตรงตอเวลา 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลการกระทําของตนเอง 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน 

  8.2  ความซ่ือสัตย  พิจารณาจากตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  การทําการบานดวยตนเอง 

ตัวชี้วัดท่ี 2  การปฏิบัติตนเปนคนพูดจริงทําจริง 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตยสุจริต 

  8.3  ความประหยัด  พิจารณาจากตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การใชทรัพยสินของตนเองอยางประหยัด 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การใชทรัพยสินของสวนรวมอยางคุมคา 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การใชน้ําและไฟฟาอยางคุมคา 

8.4  ความมีเมตตา  พิจารณาจากตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การแสดงความมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การแสดงอาการทางกาย วาจา ตอผูอ่ืนอยางนุมนวล 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การเสียสละเวลาปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน  

       และสังคม 
8.5  ความใฝรูใฝเรียน พิจารณาจากตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การกระตือรือรน  ตั้งใจ มุงม่ันในการเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรู 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
               โรงเรียน 

8.6  ภูมิใจในความเปนไทย พิจารณาจากตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การออนนอมถอมตนและมีความเคารพผูใหญ 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การรวมกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับชาติ ศาสนา   
               พระมหากษัตริย 
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมแตละตัวชี้วัด  มีดังนี้ 
  ระดับดี (ระดับ 3)  นักเรียนปฏิบัติเปนประจํา  
  ระดับพอใช (ระดับ 2)  นักเรียนปฏิบัติบอย 
  ระดบัปรับปรุง (ระดับ 1)  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง   
 9.  การประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง หมายถึง การประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยประเมินพฤติกรรมนักเรียนภาคเรียนละ 2 
ครั้ง  ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนรายบุคคล จากการประเมินตามวิธีการคัดกรองนักเรียน และสรุปผล
พฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล ดังนี้   
 คาคะแนนผลการประเมินพฤติกรรมจาก 3 กลุมบุคคล  นํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.00 มีพฤติกรรมอยูในระดับดี จัดอยูในกลุมดี 
 คาคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 มีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช จัดอยูในกลุมพอใช 
 คาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 มีพฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง จัดอยูในกลุมปรบัปรุง 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1. นักเรียนไดรับการชวยเหลือดูแลเปนรายบุคคล ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนเปนคนดีใน
อนาคต 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจะสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

3. นักเรียนไดรูจักตนเอง รูขอดี  ขอบกพรองของตนเอง จากการประเมินตนเอง 
4. ทุกภาคสวนไดใหความรวมมือท่ีจะชวยเหลือนักเรียนเปนอยางดี 
5. ครูทุกคนไดดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด 
6. ครูมีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลในการชวยเหลือดูแล ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดตรงกับบุคคล 
7. ผูบริหารมีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ท่ีจะสามารถชวยเหลือไดตรงตามปญหา 
8. ผูปกครองมีสวนรวมในการชวยเหลือบุตรหลาน และมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตลอดจนมีสวนรวมประเมินพฤติกรรมของบุตรหลาน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ดังนี้ 
 1.  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  1.1  ความสําคัญและความจําเปนของระบบดูแลชวยเหลือ 
  1.2  หลักการในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  1.3  แนวทางในการประเมินตนเองตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  1.4  แนวทางการนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาปฏิบัติในโรงเรียน 
 2.  โครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  3.1  ความหมายคุณธรรม   
  3.2  ความหมายของจริยธรรม 
   3.3  คุณธรรมท่ีพึงประสงคของคนไทย 
                 3.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค  
    3.5  การสงเสริมคุณธรรมนําความรู คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
    3.6  ความสําคัญของการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

3.7  ปญหาเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 3.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบดูแลชวยเหลือ 
 3.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 5.  ข้ันตอนการศึกษาวิจัย 
 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 การจัดการศึกษาในทุกยุคทุกสมัยลวนมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การพัฒนานักเรียนใหมี
ความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และการดํารงชีพอยาง เปน
สุขในสังคม ซ่ึงสอดคลองกับในปจจุบันท่ีมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และ
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เกิดข้ึน นั่นคือ ใหนักเรียนเปนคนดี มี
ปญญา มีความเปนไทย และอยูในสังคมไดอยางมีความสุขดวยความรวมมือของทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ไมวาจะเปนโรงเรียน ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนเอง แตดวยสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของผูคนให
มีความซับซอนมากข้ึน หลายครอบครัวไมมีเวลาอยูดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด การดูแลอบรมสั่งสอน
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ลูกหลานจึงลดนอยลง ทําใหเยาวชนเกิดปญหาท้ังกับตนเองและสังคมไดงาย ดังนั้น ความจําเปนใน
การสรางระบบภูมิคุมกันท่ีเขมแข็ง การมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจนจึงเปนสิ่งสําคัญ โดย
ดําเนินการควบคูกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 ความสําเร็จในการจัดการศึกษาในโรงเรียน จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนทุก
ฝายดังท่ีกลาวมา โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีพอแมผูปกครองมีสวนสําคัญอยาง
มากท่ีชวยดูแลนักเรียนอยางใกลชิด สังเกตพฤติกรรมลูกหลานอยูเสมอ ทําใหทราบความเปลี่ยนแปลง  
และสามารถหาวิธีปองกันหรือแกปญหาไดทันการณ เนื่องจากทุกปญหาของนักเรียนลวนมีสาเหตุ  
และไมไดเกิดข้ึนทันทีทันใด แตเปนการสั่งสมประสบการณท่ีมีผลในเชิงลบตอพฤติกรรม ท้ังดาน
ความคิด ความรูสึก และการกระทํา หากไมไดรับการชวยเหลือในเบื้องตน ปญหาก็จะลุกลามมากข้ึน  
จนมีความซับซอนยากตอการแกปญหาในท่ีสุด เม่ือนักเรียนอยูในโรงเรียนจึงมีครูชวยทําหนาท่ี
ดังกลาวแทนพอแมในชวงเวลาหนึ่ง โดยดําเนินการตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ซ่ึงกรมสุขภาพจิต (2544 : 11-14)  ไดกลาวถึงกรอบแนวคิดของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โดยสรุปดังนี้ 
 1.  ความสําคัญและความจําเปนของระบบดูแลชวยเหลือ 
 ระบบดูแลชวยเหลือเปนโครงการใหมท่ีเกิดจากการตระหนักในปญหารวมกัน 
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยูในระหวางวัยรุนซ่ึงกําลังอยูในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนและ
ตอนปลาย   
 ในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น กรมสุขภาพจิตไดระบุถึง
ความสําคัญและความเปนมาของระบบวาเปนไปเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ท้ังดาน
รางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคม
มุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม สนับสนุน
นักเรียนแลว การปองกันและการชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนา ท้ังนี้เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ท้ังดานการสื่อสาร 
เทคโนโลยีตาง ๆ นอกจากจะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน ซ่ึงมี
ปญหาดานตาง ๆ ดังนี้ ดานเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด  ปญหาการแขงขันในรูปแบบ
ตาง ๆ ปญหาครอบครัวซ่ึงกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม
เหมาะสม หรืออ่ืน ๆ ท่ีเปนผลตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวของ ดังนั้น จึง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือในการพัฒนาจากทุกฝายทุกคน  โดยเฉพาะครูทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงเปน
ท่ีปรึกษาจะเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ ตามระบบเพ่ือชวยเหลือนักเรียนในความดูแลของ
ตนเองดวยความรัก และเมตตาท่ีมีตอศิษย ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 22 และ 23 รวมท้ังเปนการพัฒนาตนเองของครู
เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ดังนั้น กรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษาจึงตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะตองมีระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหมีกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความ
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รวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมท้ังมีวิธีการ กิจกรรม และเครื่องมือ
ตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพ 
 2.  หลักการในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและ
วิธีการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้นการยึดนักเรียนเปนสําคัญใน
การพัฒนาเพ่ือดูแลชวยเหลือท้ังดานการปองกัน แกไขปญหา หรือการสงเสริมจึงเปนสิ่งจําเปน อีกท้ัง
ความสําเร็จของงานตองอาศัยการมีสวนรวมท้ังการรวมใจ รวมคิด รวมทําของทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ  
ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครองหรือชุมชน 
 วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 1.  เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือชุมชน มีการทํางานรวมกันโดย
ผานกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน พรอมดวยเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือ
รับการประเมินได 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา 
2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน 
3. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
4. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
5. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

 ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 1.  ผูบริหารโรงเรียน รวมท้ังผูชวยผูบริหารของโรงเรียนตางตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสม
อยางสมํ่าเสมอ 
 2.  ครูทุกคนและผูเก่ียวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคัญของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  และมีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
 3.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด  และ
มีการประชุมในแตละคณะอยางสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด 
 4.  ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความรวมมือ 
จากครูทุกคนในโรงเรียน รวมท้ังการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ จากโรงเรียน 
 5.  การอบรมใหความรูและทักษะรวมท้ังการเผยแพรขอมูล ความรูแกครูท่ีปรึกษาหรือผู
ท่ีเก่ียวของในเรื่องท่ีเอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสิ่งท่ีจําเปน โดยเฉพาะเรื่องทักษะ
การปรึกษาเบื้องตน และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียน 
ควรดําเนินการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
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 กรมสุขภาพจิต (2544 : 16-18)  กลาวถึง  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
วาเปนกระบวนการดําเนินงานอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจน  โดย
มีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานและมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ี
เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากโรงเรียน  ซ่ึงมีองคประกอบท่ี
สําคัญ 5 ประการ  ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภูมิการดําเนินงานดังนี้ 
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 จากแผนภูมิแสดงถึงกระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงเปน
ความรับผิดชอบของครูท่ีปรกึษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหาร ครูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังผูปกครอง ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ตองดําเนินการดังนี้ 
  1.1  ดานความสามารถทางการเรียน และความสามารถดานอ่ืน ๆ  เชน ดนตรี และ
กีฬา เปนตน 
  1.2  ดานสุขภาพ ท้ังดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม โดยใชวิธีการประเมินตาม
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ซ่ึงกรมสุขภาพจิตพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties  
Questionnaire (SDQ) 
นอกจากนี้โรงเรียนอาจจะใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณท่ีกรมสุขภาพจิตแนะนํามาพรอมกับ
คูมือครูก็ได 
  1.3  ดานครอบครัว เปนการรูจักกับนักเรียนในดานท่ีเก่ียวกับสภาพปญหา 
ดานเศรษฐกิจ และการดูแลคุมครองนักเรียนของผูปกครองนักเรียน 
  1.4  ดานอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนเห็นสมควร 
 2.  การคัดกรองนักเรียน เปนการแยกนักเรียนในหองเรียนของครูท่ีปรึกษาแตละหอง
ออกเปน 3 กลุม คือ 
  2.1  กลุมปกติ คือนักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการคัดกรอง
ของโรงเรียน เชน รายงานการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย รายงานความฉลาดทาง
อารมณ (EQ) และรายงานการสรปุปญหาพฤติกรรมของนักเรียน เปนตน  แลวพบวานักเรียนอยูใน
เกณฑปกติ 
  2.2  กลุมเสี่ยง 
  2.3  กลุมมีปญหา   
  ท้ังกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยงหรือมี
ปญหาตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน เชน เสี่ยงหรือมีปญหาดานการใชสารเสพติด ดานชูสาว  
หรือกาวราว เปนตน ซ่ึงครูท่ีปรึกษาและโรงเรียนตองใหการชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหาตามแต
กรณีของนักเรียนท่ีพบ 
 3.  การสงเสริมนักเรียน เปนการสงเสริมนักเรียนปกติ กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา   
เพ่ือพัฒนาหรือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยแนะนําใหครูท่ีปรึกษาไดจัดกิจกรรมโฮมรูม ซ่ึง
สามารถจัดกิจกรรมท่ีนาสนใจ เชน กิจกรรมสรางความคุนเคย เพ่ือใหนักเรียนและครูไดรูจักคุนเคยกัน
มากข้ึน กิจกรรมใฝรูใฝเรียน และกิจกรรมภัยใกลตัว เปนตน นอกจากกิจกรรมโฮมรูมแลวควรจะมีการ
ประชุมผูปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ซ่ึงกรมสุขภาพจิต (2544 : 163-169) ไดแนะนํา
การดําเนินกิจกรรม  สําหรับใชในการประชุมผูปกครองในชั้นเรียน  เชน กิจกรรมกลุมสัมพันธ  
กิจกรรมปรึกษาหารือ และกิจกรรมเขาใจลูกวัยรุน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการ
ดูแลบุตรหลานของตนเอง 
 4.  การปองกันและแกไขปญหา เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมี
ปญหา ซ่ึงครูท่ีปรึกษาหรือโรงเรียนจะตองใหคําปรึกษาเบื้องตน ประสานงานกับครูหรือผูท่ีเก่ียวของ
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อ่ืน ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมสําหรับการปองกันและการชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน ซ่ึงกรมสุขภาพจิต 
(2544 : 33-43) ไดใหแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงไววา นักเรียนกลุมนี้
จําเปนตองใชกระบวนการกลุมในการพัฒนาใหมีความรู ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ความเชื่อ และ
พฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม โดยใชพลังของกลุม ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนวัยรุนไมชอบสอน แตจะ
ยอมรับความคิดเห็นไดงาย ถาเปนความคิดเห็นของเพ่ือนวัยเดียวกัน เพราะเปนวัยท่ีตองการยอมรับ
จากเพ่ือนฝูง ดังนั้นการจัดกิจกรรมในการชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงจึงเนนท่ีนักเรียนเปนผูแสดง
กิจกรรมและเกิดประสบการณตรงในการเรียนรูเรื่องนั้น ๆ ดวยตนเอง ครูเปนผูสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเทานั้น และไดแนะนํากิจกรรม เชน กิจกรรม 20 ประการท่ีนักเรียนอยากจะทํากิจกรรมเลา
ประสบการณท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และกิจกรรมเปาหมายในชีวิต เปนตน 
 5.  การสงตอ  มี 2 ประเภท  คือ 
  5.1  การสงตอภายใน  หมายถึง  การท่ีครูท่ีปรึกษาสงนักเรียนในความดูแลของ
ตนเองไปยังครูท่ีเก่ียวของในโรงเรียน เชน ครูแนะแนว ฝายปกครอง ครูประจําวิชา  และครูพยาบาล  
เปนตน 
  5.2  การสงตอภายนอก หมายถึง การสงนักเรียนท่ีแกไขไมไดในระดับโรงเรียนไปยัง
หนวยงานอ่ืน เชน โรงพยาบาล  สถานีตํารวจ หรือศูนยบําบัดยาเสพติด เปนตน 
 3.  แนวทางในการประเมินตนเองตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 105-112) ไดวางแนวทางในการประเมินตนเองของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนไดนําขอมูลไปใชในการทบทวนและปรับปรุงระหวางการดําเนินงาน  
โดยการประกันคุณภาพการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงมีการประเมินอยู 3 ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานผลผลิต (Output)  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  8 ตัวชี้วัด   
 มาตรฐานท่ี 1  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได
อยางเหมาะสม  มี 3 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานเด็กไทย 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  มีความฉลาดทางอารมณ (EQ) 
 ตัวชี้วัดท่ี 3  ไมเสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมารวมท้ังไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
 มาตรฐานท่ี 2  สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและ 
การทํางาน  มี 3 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  รูความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  จุดเดน  จุดดอยของตนเอง  
พรอมท่ีจะปรบัปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตร 
ทุกรายวิชา 
 ตัวชี้วัดท่ี 3  นักเรียนมีกระบวนการทํางานและไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ี 3  มีความเปนอยูดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีพอเหมาะกับตนเอง   
มี 2 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีความเปนอยูอยางเพียงพอในการศึกษาเลาเรียน 
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 ตัวชี้วัดท่ี 2  นักเรียนท่ีขาดการคุมครองจากครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงและปองกัน
ตนเองใหพนภัยได 
 2.  ดานกระบวนการ (Process)  มีจํานวน 4 มาตรฐาน  12 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  มีการบริหารและการจัดการดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปน
ระบบ  มี 3 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  จัดทําแผนการดําเนินงานระบบการชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและ
ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินเพ่ือทบทวนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 ตัวชี้วัดท่ี 3  จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือทบทวน  นําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาและเผยแพร 
 มาตรฐานท่ี 2  มีการพัฒนาครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ  
มีเจตคติท่ีดีและมีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ มี 2 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีแผนการพัฒนาท่ีมุงใหครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของไดรับการ
พัฒนาความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและดําเนินการตาม
แผน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูท่ี
ปรึกษา  และผูท่ีเก่ียวของ 
 มาตรฐานท่ี 3  ครูท่ีปรึกษา ผูปกครอง และผูเก่ียวของมีการประชาสัมพันธกัน 
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง มี 1 ตัวชี้วัด  คือ   
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีการติดตอสื่อสารกับผูเก่ียวของในโรงเรียนและผูปกครอง 
 มาตรฐานท่ี 4  มีกระบวนการในการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ   
มี 6 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและมีการคัดกรองนักเรียนกลุมปกติและ
กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  มีการชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลและมีการคัดกรองนักเรียน 
กลุมปกติและกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา 
 ตัวชี้วัดท่ี 3  มีการติดตอพบปะผูปกครองในการแกไขปญหานักเรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4  มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 ตัวชี้วัดท่ี 5  มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอความเปนอยูท่ีเหมาะสมท้ังดานเศรษฐกิจ
และสังคม  
 ตัวชี้วัดท่ี 6  มีการสงตอนักเรียนกรณีครูท่ีปรึกษาไมสามารถใหการชวยเหลือเบื้องตนแก
นักเรียนได 
 3.  ดานปจจัย (Input)  มีจํานวน 5 มาตรฐาน  9 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  ผูบริหารมีความสามารถในกามรบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  มี 2 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  ใหความสําคัญและเปนผูนําในการอํานวยการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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 ตัวชี้วัดท่ี 2  สามารถนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือทบทวนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 มาตรฐานท่ี 2  ครูท่ีปรึกษามีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดีในบทบาทหนาท่ี 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน มี 2 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีความรูความเขาใจในภาระงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  มีเจตคติท่ีดีตอการเปนครูท่ีปรึกษา มีความรัก ความเอ้ืออาทร และเขาใจ
ธรรมชาติของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี 3  ครูท่ีปรึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค   
มี 2 ตวัชี้วัด  ดังนี ้
 ตัวชี้วัดท่ี 1  เปนการปฏิบัติตนในการเปนครูท่ีปรึกษาดวยความซ่ือสัตยและดาน
คุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  มีความรับผิดชอบ และวิจารณญาณในการรักษาความลับของนักเรียน 
 มาตรฐานท่ี 4  ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนในการเอาใจใสดูแลชวยเหลือบุตร
หลานของตน  มี 1  ตัวชี้วัด  คือ   
 ตัวชี้วัดท่ี 1  รวมมือกับโรงเรียนในการดูแลแกไขและพัฒนานักเรียน 
 มาตรฐานท่ี 5  มีสถานท่ีจัดเก็บเอกสารขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และอุปกรณ
เครื่องมือสื่อสารดานตาง ๆ ท่ีใชในการดูแลชวยเหลือนักเรียน มี 2 ตัวชี้วัด  คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีศูนยขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และมีระบบการจัดเก็บขอมูล 
ท่ีเปนมาตรฐาน  สําหรับผูเก่ียวของสามารถนํามาใชรวมกันได 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  มีคูมือ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ สําหรับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว   
และบุคลากรท่ีเก่ียวของใชในการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีสถานท่ีจัดเก็บงายตอการนํามาใช 
 4.  แนวทางการนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาปฏิบัติในโรงเรียน 
 ในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น กรมสุขภาพจิต (2544 : 41)  ได
เสนอแนวทางใหโรงเรียนดําเนินการตามระบบดังกลาวในรอบปงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  เตรียมการและวางแผนดําเนินงาน ซ่ึงโรงเรียนควรเตรียมดังนี้ 
  1.1  แตงตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการมีอยู 3 คณะ  ดังนี้ 
   1.1.1  คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 
   1.1.2  คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
   1.1.3  คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
  1.2  วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐานของโรงเรียนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน ข้ันนี้
โรงเรียนควรวิเคราะหสภาพพ้ืนฐานของโรงเรียนตามแบบประเมินท่ีกรมสุขภาพจิตไดใหตัวอยางการ
ออกแบบประเมินตนเอง เพ่ือท่ีโรงเรียนจะไดทราบจุดออนและจุดแข็งในดานตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ
ชวยเหลือนักเรียน 
 2.  ปฏิบัติตามแผน  ซ่ึงดําเนินการดังนี้ 
  2.1  สรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากร โดยใหการอบรม ประชุม  
และใหศึกษาเอกสาร เปนตน 
  2.2  ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษานักเรียน 
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 3.  กํากับ ติดตาม ประสานงาน  ซ่ึงเปนข้ันตอนของคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการประสานงานท่ีจะตองดําเนินการดังนี้ 
  3.1  ประเมินเพ่ือทบทวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีมาตรฐาน กรมสุขภาพจิต (2544 : 82)  
ไดกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไวดังนี้ 
   3.1.1  เพ่ือตรวจสอบ  ทบทวน  และปรับคุณภาพการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
   3.1.2  เพ่ือใหมีขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการตัดสินใจ 
ในการวางแผน  พัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   3.1.3  เพ่ือการรายงานผลเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   3.1.4  เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก
สูการรับรองคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  3.2  ประเมินเพ่ือพัฒนาและสรุปรายงาน  มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
   3.2.1  ครูท่ีปรึกษาแตละคนจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอหัวหนา
ระดับทุกสิ้นภาคเรียน 
   3.2.2  คณะกรรมการดําเนินงานแตละระดับจัดทํารายงานสรุปเปนระดับ 
   3.2.3  คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ีได 
จากหัวหนาระดับ  และจากการประเมินเพ่ือทบทวนของแตละระดับมาจัดทํารายงานเปนภาพรวมของ
โรงเรียน  เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
   3.2.4  คณะกรรมการอํานวยการดําเนินการดังนี้ 
    (1)  ประชุมพิจารณา  รายงานคระกรรมการประสานงาน   
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  และเผยแพรประชาสัมพันธ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหผูเก่ียวของไดรับทราบ 
    (2)  นิเทศ  กํากับติดตาม  การดําเนินงานคณะกรรมการ
ประสานงาน  และคณะกรรมการดําเนินงานทุกระดับอยางตอเนื่อง  รวมท้ังมีการประชุมติดตามผล
อยางสมํ่าเสมอ  อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 สําหรับการนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในโรงเรียน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น  อาศัยการทํางานท่ีมีหลักการบริหารจัดการอยางเปนระบบ (PDCA)   
ตามข้ันตอนการดําเนินงานตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  2546 : 45-46) 
 ข้ันท่ี 1  การเตรียมการและการวางแผนดําเนินงาน (Plan) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐานของโรงเรียน และจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 ข้ันท่ี 2  การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการสรางความตระหนัก และความเขาใจ 
กับบุคลากรในโรงเรียนแลวดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึน โดยเฉพาะการดําเนินงาน 
ของครูท่ีปรึกษาในกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ประการ 
 ข้ันท่ี 3  การกํากับ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงาน (Check)  มีการติดตามประเมินผล               
เพ่ือทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมา 
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 ข้ันท่ี 4  การปรับปรุงดําเนินการไดมาตรฐาน (Action)  นําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใชในการปรับปรุง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีการจัดทํารายงานผล             
การดําเนินงานเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตอไป 
 ข้ันตอนการดําเนินงานท้ัง 4  ข้ันตอนท่ีใชหลักการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
(PDCA) ดังกลาว  เปนไปเพ่ือใหงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคุณภาพ สามารถประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค ท่ีเกิดจากผลการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ซ่ึงครูทุกคนในโรงเรียนเปนผูดําเนินงานตามระบบ โดยจุดประสงค
ของการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ก็เพ่ือสงเสริมใหครูทุกคนในโรงเรียน รวมท้ังชุมชน  และ
องคกรภายนอกมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหผูปกครอง ชุมชน และสังคม เกิดความ
ม่ันใจในการเอาใจใสดูแลและชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 องคประกอบหลักของการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 การดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนในโรงเรียนเปนบทบาทหนาท่ี 
ของผูบริหาร  และครูทุกคนในโรงเรียนท่ีตองรวมมือรวมใจ  และรวมปฏิบัติงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2546:48) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ (Plan) การเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนนุการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง  และมีความสุข โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ รวมท้ัง
การพัฒนาคุณภาพครูท้ังทางดานเจตคติ ความรู และความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินงานตามแผน (Do) ซ่ึงกําหนดไวเปนแผนปฏิบัติการหรือปฏิทิน 
การปฏิบัติงานตามระบบดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน  

3. การรวมกันติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงาน (Check)  รวมท้ัง
การสรุปรายงานผล 

4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง  แกไขขอบกพรอง (Action)  เพ่ือให 
การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  และมีการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนเรื่อย ๆ 
 แนวทางการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. บทบาทหนาท่ีของครูท่ีปรึกษา 
 ครูท่ีปรึกษาเปนผูมีบทบาทหนาท่ีโดยตรง ท่ีจะใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนภายใน           
ชั้นเรียนของตนเอง ตลอดท้ังเปนผูท่ีติดตามและประเมินผล เพ่ือทบทวนการตรวจสอบของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท้ังดานผลผลิต กระบวนการ  และปจจัย รวมท้ังรายงานผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมินและผูบังคับบัญชาทราบ โดยมีกิจกรรมพอสรุปไดดังนี้   

1.1 การจัดทําเลขท่ี  เลขประจําตัว  ชื่อ – สกุล ของนักเรียนประจําชั้น 
1.2 การจัดทําทะเบียนท่ีอยูของนักเรียน (ชื่อผูปกครอง/ความเก่ียวของ/สถานท่ี

อยู/โทรศัพทท่ีติดตอได 
1.3 รายงานผลการศึกษาขอมูลในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการเรียน/ 

ศักยภาพ/สุขภาพ / พฤติกรรม / อารมณ / เศรษฐกิจ / ครอบครัว 
1.4 สรุปรายชื่อนักเรียนท่ีคัดกรองแลว ซ่ึงเปนบุคคลกลุมพิเศษท่ีตอง 

ให ความชวยเหลือ 
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1.5 แบบบันทึกการดูแลชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน ไดแก ปญหาท่ีพบ               
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือแกไข / พัฒนา และผลการดําเนินกิจกรรม 

1.6 สรุปรายงานนักเรียนท่ีมีปญหาดานบุคลิกภาพอารมณจาก  S.D.Q. 
1.7 สรุปรายงานนักเรียนท่ีมีศักยภาพในดานตาง ๆ 
1.8 สรุปรายงานนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 
1.9 สรุปรายงานนักเรียนท่ีมีปญหาดานเศรษฐกิจและรายงานผล                 

การสงเคราะหชวยเหลือในรายละเอียดอ่ืน ๆ 
1.10 สรุปรายงานผลการเรียนของนักเรียน (เกรดเฉลี่ย / ลําดับท่ีท้ังหอง) 
1.11 สรุปรายชื่อเพ่ือนในกลุมเดียวกันของนักเรียน 
1.12 สรุปการจัด  (Classroom  Meeting)  / ครูท่ีปรึกษาพบผูปกครอง 
1.13 รายงานผลการแตงตั้งผูปกครองนักเรียนท่ีเปนคณะกรรมการหองเรียน 
1.14 รายงานการจัดตารางท่ีอยูและการเยี่ยมบานของนักเรียน 
1.15 จัดทําแบบสัมภาษณและการเยี่ยมบานนักเรียน 
1.16 สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรมูของนักเรียน 
1.17 จัดทําแบบบนัทึกใหการปรึกษา 
1.18 รายงานการจับคู (Buddy)  เพ่ือชวยเหลือเพ่ือน (ชื่อผูดูแลเพ่ือน – ชื่อ

เพ่ือนท่ีรับการดูแล) 
1.19 บันทึกแสดงการชื่นชมยินดีในความสามารถของนักเรียน(และผูปกครอง) 
1.20 รายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนภาพรวม 
1.21 สรุปผลการชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 

2. บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 การดูแลชวยเหลือนักเรียนไมใชหนาท่ีของครูท่ีปรึกษาเทานั้น แตเปนบทบาทหนาท่ีของ
ครูทุกคนท่ีจะตองดูแลแกไข และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนคนดี คนเกง  และมีความสุข  
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ไดแตงตั้งครูท่ีปรึกษาข้ึนเปนกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินงาน
ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางสูงสุด  ดังกิจกรรมท่ีสรุปได
ดังนี้ 

2.1 การประเมินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานผลผลิต (Out put) 
ดานกระบวนการ (Process) และดานปจจัย (In put) 

2.2 การทําแบบประเมินผูเรียน (S.D.Q.)  (E.Q.) 
2.3 การรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2.4 แบบแบบบันทึกสภาพปญหาและการปรับปรุงแกไข 
2.5 การบันทึกน้ําหนักและสวนสูงของนักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน 
2.6 การประเมินความฉลาดทางอารมณของนักเรียน (อายุ 12-17 ป) 
2.7 การสัมภาษณนักเรียนเพ่ือการไดขอมูลเพ่ิมเติม 
2.8 การทําระเบียนสะสม 
2.9 การใหคําปรึกษา 
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2.10 การรูจักตนเองในดานตาง ๆ 
2.11 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต 
2.12 สรุปขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล / ผลการคัดกรองผลการดูแลชวยเหลือ 
2.13 จัดระบบสารสนเทศ ใหเปนระเบียบสะดวกใชและใหสะอาดตา 
2.14 จัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
2.15 วิจัยพฤติกรรมของนักเรียน 
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โครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. หลักการและเหตุผล  
  ปจจุบันประเทศไทยกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนความเจริญทางวัตถุและ
เทคโนโลยีทําใหนักเรียนรูไมเทาทันในยุคบริโภคนิยมวิ่งตามความเจริญทางดานวัตถุอยากมีเหมือนคน
อ่ืนทําใหสุรุยสุหรายใชจายฟุมเฟอยกอใหเกิดหนี้สินรุงรังประกอบอาชีพไมพอใชจาย ดวยบุญของคน
ไทยท่ีมีพอหลวงพระราชทานปรัชญาแกประชาชนใหดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลหรือใชปญญาในการแกปญหา การสราง
ภูมิคุมกันใหกับตนเองครอบครัวองคกรและชุมชนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังสามประการ
นั้นสามารถนํามาประยุกตใชเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดีแมแตในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตหาก
นักเรียนมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงรูเขาใจและดําเนินชีวิตอยางรูเทาทัน ทําใหเรารับมือกับโอกาสและ
ความเสี่ยงในกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะ
พัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมายฯ สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการ
คิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง  

โรงเรียนวัดปาไผไดมองเห็นประโยชนและความสําคัญของการปลูกฝงการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกับนักเรียน เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการดังกลาว พรอมท้ังตอบสนอง
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดทําโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน เพ่ือใหนักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงทางโรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมการฝกงานอาชีพใหกับนักเรียน ตามความถนัดและสนใจ เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียนและบริบทของโรงเรยีน 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกประสบการณในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัด
สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  

2.2 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
2.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพ่ือใหนักเรียนมีทัศคติท่ีดีตออาชีพการงานท่ีสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอ

สังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ี
สามารถสรางรายไดระหวางเรียน 

2.5  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ 
และเปนผูประกอบอาชีพท่ีดีในอนาคต  

2.6  เพ่ือเปนการบูรณาการการเรียนการสอนลงกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 1 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.3.1 รอยละ 100 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  

มีประสบการณในงานอาชีพท่ีถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
3.1.2 รอยละ 100 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 –3  

มีรายไดระหวางเรียนและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
3.1.3 รอยละ 100 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  

เกิดจิตสํานึกท่ีดีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.4 รอยละ 100 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

มีทัศคติท่ีดีตออาชีพการงานท่ีสุจริตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มีแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสรางรายได
ระหวางเรียน 

3.1.5  รอยละ 90 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 
มีความรูความเขาใจทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปนผูประกอบสัมมาชีพท่ี
ดีในอนาคต  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีประสบการณ  
ในงานอาชีพท่ีถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยูในระดับดีมาก  

3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีรายไดระหวางเรียน  
และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยูในระดับดีมาก  

3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เกิดจิตสํานึกท่ีดี  
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับดีมาก 

3.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีทัศคติท่ีดีตออาชีพ 
การงานท่ีสุจริตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมี
ขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสรางรายไดระหวางเรียน 

3.1.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีความรูความเขาใจ 
ทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปนผูประกอบสัมมาชีพท่ีดีในอนาคต  
 
4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

4.1 สํารวจสภาพปญหาปจจุบันและความตองการของผูเรียน  
4.2 จัดทําโครงการ  
4.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  
4.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
4.5 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
4.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
4.7 สรุปโครงการ   
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5.   กิจกรรมการดําเนินงาน 

    จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพ  จํานวน  12  ฐาน ดังนี ้
ฐานการเรียนรูท่ี 1 เกษตรรุนเยาว 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ประดิษฐ ประดอย 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 บานขนมหวาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ผลิตภัณฑครัวเรือน 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 ดนตรีพ้ืนบาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 6 ชํานาญงานชาง 
ฐานการเรียนรูท่ี 7 จัดสถานท่ี 
ฐานการเรียนรูท่ี 8 ชางเสริมสวย 
ฐานการเรียนรูท่ี 9 สตูดิโอจูเนี่ย 
ฐานการเรียนรูท่ี 10 ดนตรีสากล 
ฐานการเรียนรูท่ี 11 ศิลปะการแสดง 

 ฐานการเรียนรูท่ี 12 สิ่งประดิษฐจากปูนซีเมนต 
  โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพจํานวน 12 ฐาน บูรณาการลงในกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนในชั่วโมงชุมนุม 1 ชั่วโมง และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 1 ชั่วโมง รวมเปน 2 
ชั่วโมงตอสัปดาห ใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 เลือกกิจกรรมท่ีตนเอง
ถนัดและสนใจ ตามท่ีโรงเรียนจัดไวให ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ภาคเรียนละ 1 กิจกรรม 
แลวเขารวมกิจกรรมทุกวันพุธ โดยมีคุณครูผูรับผิดชอบเปนวิทยากรสอนต้ังแตใหความรูเบื้องตนจนสู
การลงมือปฏิบัติ ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจนชํานาญและเปนวิทยากรถายทอดใหผูอ่ืนได 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

  6.1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 มีประสบการณในงาน 
อาชีพท่ีถนัด สนใจและเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 

  6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 มีรายไดระหวางเรียน 
และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  6.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 -มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 เกิดจิตสํานึกท่ีดีตอหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 มีทัศคติท่ีดีตออาชีพการ
งานท่ีสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ ประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสรางรายไดระหวางเรียน 
         6.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 90 มีความรูความเขาใจทักษะ
ชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปนผูประกอบอาชีพท่ีดีในอนาคต  

  6.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 เกิดการเรียนรูอยางมี 
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คุณภาพผานการบูรณาการการเรียนการสอนท้ังกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 1 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
 

7. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการเพ่ือสรางการเรียนรูใหกับผูเรียน 

 7.1 ผูบริหาร มีสวนรวมอยางไรในการสรางการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ 
สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และปรับชั่วโมง
ใน  หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือบูรณาการกิจกรรมฝกอาชีพลงสูการเรียนการสอน 

 7.2 ครู มีสวนรวมอยางไรในการสรางการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ 
วิเคราะหกิจกรรมฝกอาชีพท่ีตนเองรับผิดชอบ ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนแผนการ
จัดกิจกรรมฝกอาชีพตามท่ีตนเองไดเสนอมา(ตามความถนัดและความสามารถของครูเอง) เพ่ือเตรียม
ความพรอมเปนวิทยากรฝกอาชีพแกนักเรียนท่ีสนใจ 

 7.3 นักเรียน ไดรับการฝกฝนใหเกิดการเรียนรูอยางไรในการดําเนินโครงการ เลือกกิจกรรมฝก 
อาชีพท่ีตนเองสนใจ รวมกิจกรรม และเรียนรูจนสามารถเปนวิทยากรสอนผูอ่ืนได 

 7.4 ผูปกครองและชุมชน สงเสริมสนับสนุนลูกหลานใหเขารวมกิจกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณท่ี 
นักเรียนตองการ และรวมเปนวิทยากรถายทอดความรูในอาชีพท่ีตนเองถนัด ใหกับนักเรียน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับผูเรียน  

8.1 นักเรียนไดฝกประสบการณในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัดสนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง  

8.2 นักเรียนมีรายไดระหวางเรียนและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
8.3 สรางจิตสํานึกท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.4 นักเรียนมีทัศคติท่ีดีตออาชีพการงานท่ีสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มี

แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถ
สรางรายไดระหวางเรียน 

8.5 นักเรียนมีความรูความเขาใจทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปน
ผูประกอบสัมมาชีพท่ีดีในอนาคต 
          8.6 นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพผานการบูรณาการการเรียนการสอนท้ังกลุมสาระ
การเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  

9. เช่ือมโยงโครงการนี้กับการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพ่ือบมเพาะคุณลักษณะ “อยูอยาง
พอเพียง”  

     9.1 มีกิจกรรมหรือวิธีการอยางไรใหนักเรียนถอดบทเรียน 2/3/4 จากโครงการนี้ 
  9.1.1 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหครูประจําชั้น/ครู
ประจําวิชา นํานักเรียนฝกการถอดบทเรียนในเรื่องท่ีอยูใกลตัว งายๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การรีดผา 
การซักผา การทํากับขาว การกวาดบาน เปนตน หรือถาอยูในโรงเรียน เชน การท้ิงขยะ การทําเวร
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ประจําวัน การแตงกาย การใชโทรศัพท การสงงานครู  การทํางานกลุม เปนตน ใหนักเรียนไดฝกการ
ถอดบทเรียนบอยๆ จนเปนนิสัย นักเรียนก็จะเปนผูท่ีมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  คือรูวาอะไร
เหมาะสมกับตน มีเหตุผลในทุกเรื่องท่ีทํา มีการวางแผนทํางานอยางเปนข้ันตอน พรอมเตรียมวิธีแกไข
ไวถาเกิดเหตุขัดของ เปนผูใฝรูใฝเรียนในงานท่ีทํา และสิ่งท่ีทําจะตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน    
  9.1.2 สวนในการถอดบทเรียนจากโครงการนี้ เริ่มจากใหนักเรียนรูจักความเปนมาของ
โครงการนี้ และระดมความคิดวาเราจะจัดฐานการเรียนรูอยางไรตามความถนัด ตามความสามารถ 
และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน เม่ือไดชื่อฐานแลวนักเรียนจะตองแบงกลุมเพ่ือรวมกัน
ถอดบทเรียนของฐานท่ีตนเองสนใจ 

 9.2  มีวิธีการอยางไรใหครูถอดบทเรียน 2/3/4 จากโครงการนี้ 
   9.2.1 กอนการจัดการเรียนการสอนหรือการพานักเรียนทํากิจกรรมใดก็ตาม ครูตองถอด

บทเรียนกอนทุกครั้ง เพ่ือจะไดมาซ่ึงวิธีการสอนท่ีเปนระบบ มีภูมิคุมกันใหกับผูเรียนและผูสอน 
   9.2.2 สวนในการถอดบทเรียนจากโครงการนี้ เริ่มจากใหครูผูสอนรวมกันระดมความคิด โดย
ศึกษาจากวิสัยทัศนของสถานศึกษากอน วาเราจะนําพาเด็กไปในทิศทางใดจึงจะสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน ระดับความสามารถของเด็ก ความตองการของตลาด ฐานะทางครอบครัว เม่ือ
ไดชื่อฐานแลวครูผูสอนจัดกลุมตามความสามารถ เพ่ือรวมกันถอดบทเรียนของฐานท่ีตนเองสนใจและ
รับผิดชอบ 
 

10. ปจจัยเส่ียงและปจจัยเกื้อหนุนตอความสําเร็จโครงการ 

10. มีแผนงานอะไรท่ีทําใหโครงการนี้สําเร็จ ระหวางดําเนินการ        
  10.1.1 วางแผน กําหนดวิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม ตองสอดคลองกับการนําองค

ความรูไปใชในการดําเนินงาน   
10.1.2 มีระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม 

เพียงพอ สมํ่าเสมอและสัมพันธกับความตองการของผูรับการนิเทศ  
10.2 มีแผนงานอะไรท่ีทําใหโครงการท่ีสําเร็จ ทําไดตอเนื่องยั่งยืน หลังโครงการแลวเสร็จ แมมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน (ภูมิคุมกัน) 
  10.2.1 ครูทุกคน มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในงานอาชีพแตละกิจกรรม และสามารถ
ถายทอดความรูท่ีตนมีใหนักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูแบบถอดบทเรียน 2/3/4 สามารถใชไดตลอดเวลา 
           10.2.2 ชุมชนใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป เชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด เทศบาลเมืองทับกวาง กองทุน
พัฒนารอบโรงไฟฟา สระบุรี 1 ประเภท ก บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และ
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
           10.2.3 ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ผูนํา
ชุมชนในการจัดฐานการเรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการและขอความรวมมือ 
  10.2.4 จัดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหกิจกรรมตามโครงการสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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ความหมายและความสําคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
                1.  ความหมายคณุธรรม 
 คําวา  “คุณธรรม และจริยธรรม” เปนคําท่ีมีผูนํามาใชควบคูกันอยูเสมอๆอยางไรก็ตาม
แมวาคําสองคํานี้จะใหความรูสึกท่ีดูคลายวามีความหมายเหมือนกัน แตก็สามารถจําแนกใหเห็นถึง
ความแตกตางไดอยางชัดเจน  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” และ 
“จริยธรรม” แตกตางกันไป ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (ราชบัณฑิตยสถาน  
2546 : 187)  ใหความหมายคําวา คุณธรรม หมายถึง ความดี คุณงามความดี   
 ภัทร  ยันตรกร (2543) กลาววา คุณธรรมหมายถึง ความดีสูงสุด อันเปนแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกตอง ดีงาม เหมาะสม ตามหลัก กฎ ระเบียบของสังคม เปนเครื่องควบคุมการ
แสดงออกสนองความปรารถนาของสังคม เพ่ือใหสังคมสงบเรียบรอยและรมเย็น 
 ฉันทนา  จนัทรบรรจง (2541 : 189 – 193)ไดใหความหมายคุณธรรมท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

      1.  ปญญาธรรม คือ สามารถแยกแยะสิ่งผิด ชอบ ชั่ว ดี รูจักเหตุ รูจักผล รูจักเลือกสรร 
สิ่งท่ีมีคุณคาท่ีแทจริง อันจะนําประโยชนท้ังระยะสั้นและระยะยาวมาสูตนเอง ผูอ่ืน ธรรมชาติ
แวดลอม ชุมชน ประเทศชาติ และมวลมนุษยโลก 
       2.  เมตตาธรรม คือ ปรารถนาท่ีจะใหตนเองและผูอ่ืนเปนสุข พนจากความทุกขกาย 
ทุกขใจ รูจักชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน ไมเบียดเบียนทํารายรางกาย  และจิตใจของตนเองและผูอ่ืน ให
โอกาสตนเองและผูอ่ืนในการปรับปรุงตนใหดีข้ึน และธํารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ 
เพ่ือความสุขท่ียั่งยืนของตนเองและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 
       3.  ขันติธรรม  คือ  อดทนและอดกลั้นอยางมีสติ ตอแรงกดดันจากภายนอก และ
ภายใน รูจักพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ และสามารถเปลี่ยนแรงกดดันนั้นใหเปนพลังสรางสรรค   
ไดดวยปญญาของตน 
       4.  สุจริตธรรม  คือ  คิด พูด  และกระทําในสิ่งท่ีไมเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน      
ไมคดโกง หลอกลวง หรือนําสมบัติของสวนรวมมาเปนสมบัติสวนตน 
       5.  วิริยธรรม  คือ  ขยันหม่ันเพียร เอาใจใสตอหนาท่ีและปฏิบัติงานในหนาท่ีของตน 
จนสําเร็จอยางเต็มความสามารถ ตรงตอเวลา ไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ  และสามารถแกปญหา 
ใหลุลวงดวยสติปญญาและความพยายามของตนเอง 
       6.  คารวธรรม  คือ  เคารพและยอมรับนับถือผูอ่ืน ในความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกับตน 
ยอมรับความคิดเห็น ความเชื่อ และประสบการณของบุคคลอ่ืน หรือกลุมอ่ืนท่ีมีคุณคาตอมวลมนุษย
และสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก ถึงแมวาความคิดเห็น ความเชื่อ หรือประสบการณ ดังกลาว  จะแตกตาง
จากตนหรือของกลุมท่ีตนเปนสมาชิก 
        7.  สามัคคีธรรม  คือ  ตระหนักในคุณคาของความรวมมือกับกลุม สนับสนุนกลุม 
ดวยกําลังปญญา กําลังกาย และกําลังใจ  เพ่ือกระทําการใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีชวยกันกําหนดข้ึน   
โดยการกระทํานั้นอํานวยประโยชนท่ียั่งยืนตอกลุม และไมเบียดเบียนหรือทําราย ผูอ่ืน กลุมอ่ืน และ
สรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 
 ประภาศรี  สีหอําไพ (2540 : 22)  กลาววา  คุณธรรม  คือ  สภาพของคุณงามความดี
ภายในบุคคลทําใหเกิดความชื่นชม  ยินดี  มีจิตใจท่ีเต็มเปยมไปสูความสุขข้ันสมบูรณ   
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 พระมหาอดิศร  ถิรสีโล (2540 : 55)  กลาววา  คุณธรรม  หมายถึง  ความดีสูงสุดปลูกฝง
อยูในอุปนิสัยอันดีงามอยูในจิตสํานึกอยูในความรูสึกผิดชอบ  ชั่วดี  อันเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง  ควบคุม
พฤติกรรมท่ีแสดงออก  สนองความปรารถนา  
 ปราการ  บุตรโยจันโท  (2538 : 6) สรุปวา  คุณธรรมหมายถึง คุณงามความดีท่ีสะสม
อยูในจิตใจมนุษย โดยผานประสบการณจากการไดสัมผัส  ซ่ึงจะแสดงออกมาจากการกระทําทางกาย 
วาจา และจิตใจของแตละบุคคล เปนสิ่งท่ีเปนประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 
 กีรติ   บุญเจือ (2532 : 3)  กลาววา คุณธรรมเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผูสนใจ
พัฒนาบุคลิกภาพจะตองสนใจฝกฝนคุณธรรม  ใหม่ันคงในการประพฤติดี   ใครไมปลูกฝงคุณธรรม
กิเลสก็จะเปนเจาเรือน ยิ่งปลูกฝงคุณธรรมเทาใดก็ยิ่งจะมีความโนมเอียงท่ีจะทําดีมากข้ึนเทานั้น 
 โกสินทร  รังสยาพันธ (2530 : 20)  สรุปวา คุณธรรมนั้นกอใหเกิดจริยธรรมคานิยม 
ท่ีเหมาะสมตลอดจนความสุขความพอใจ คุณธรรมสรางคนดี  และความดี กอใหเกิดคุณธรรมอ่ืน ๆ 
และเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ นับเปนคุณภาพสําคัญของคนประการหนึ่งท่ีจําเปนตองปลูกฝง  
สรางสมและดํารงรักษาเอาไวใหมีอยูในตัว 
                  กูด (Good 1973:641) ใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง อุปนิสัยอันดีงาม   
ท่ีมีอยูในจิตใจ เกิดจากความเพียรพยายามและประพฤติติดตอกันมาเปนเวลานาน จนกลายเปนความ
เคยชิน  คุณธรรมจะอยูตรงขามกับกิเลส คือความไมดี 
 กลาวโดยสรุป  คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติท่ีเก่ียวกับความดีความงามของบุคคล 
ท่ีกระทําไปดวยความสํานึกในใจ  อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี 
 

   2.  ความหมายจริยธรรม 
                   คําวา “จริยธรรม” มาจากภาษากรีก วา Ethos แปลวา ลักษณะนิสัยท่ีสามารถตัดสิน
คุณคาไดตามความหมายของความดี ความงาม ความสุข  และ “จริยธรรม” ตามความหมายท่ีปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 (2531 : 135)  มีความหมายวา ความประพฤติ กิริยา
ท่ีควรประพฤติธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม และถาพิจารณาตามความหมาย
ของตัวอักษร คําวา จริยธรรม  แยกออกเปน จริย + ธรรม  คําวา “จริยะ”  หมายถึง  ความประพฤติ
หรือกริยาท่ีควรประพฤติ สวนคําวา “ธรรม” มีความหมายหลายอยาง ตามตัวอักษรวา “หลักแหง   
ความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ” 
 จากการศึกษาความหมายของจริยธรรม จากนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทาน ได
ใหความหมายของคําวา “จริยธรรม” ไวตาง ๆ  กันดังนี้ 
 ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543 : 164) ใหคํานิยามจริยธรรม หมายถึง การ
พิจารณาตัดสินใจประพฤติหรือกระทํา โดยอาศัยหลักของคานิยมและหลักของศีลธรรมเม่ือพบกับ
สถานการณหนึ่งสถานการณใด จริยธรรม เปนการแสดงพฤติกรรมของคนเม่ือพบกับสถานการณหนึ่ง 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน  2546 : 291)  
สรุปความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม คือ ธรรมเปนขอประพฤติปฏิบัติความดีในระดับตางๆ  
ศีลธรรม  และกฎศีลธรรม 
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      ประภาศรี  สีหอําไพ  (2540 : 24 – 28) ไดกลาวถึง  ความหมายของจริยธรรมไวดังนี้ 
จริยธรรม  หมายถึง  หลกัความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของ
คุณธรรม  หรือศีลธรรม  คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นถึงความเจริญงอกงาม ในการดํารงชีวิตอยางมี
ระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลท่ีมีลักษณะทางจิตใจท่ีดีงาม ในสภาพแวดลอมท่ีโนมนําทํา
ใหบุคคลกระทําความดีละเวนความชั่ว มีแนวทางความประพฤติในเรื่องของความดีความถูกตอง  
ความควรในการปฏิบัติตน เพ่ืออยูในสังคมไดสงบเรียบรอย และเปนประโยชนตอผูอ่ืน มีคุณธรรมและ
มโนธรรมท่ีจะสรางความสัมพันธอันดี โดยมีสํานึกท่ีจะใชสิทธิและหนาท่ีของตนตามคานิยมท่ีพึง
ประสงค 
      พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต)  (2537 : 81 – 82)  กลาววา จริยธรรม คือ  
หลักแหงความประพฤติ หรือแนวทางของการปฏิบัติ แนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของ
การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม และใหแนวความคิดวา  
จริยธรรม  คือ หลักแหงความประพฤติดีงามสําหรับทุกคนในสังคมถาเปนขอปฏิบัติท่ัวไป เรียกวา  
จริยธรรม  ถาเปนขอควรประพฤติท่ีมีศาสนาเขามาเก่ียวของเราเรียกวาศีลธรรม แตท้ังนี้มิได
หมายความวาจริยธรรมอยูกับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอยางเดียวแทจริงนั้นยังหยั่งรากอยูบน
ขนบธรรมเนียมประเพณี แมนักปราชญคนสําคัญก็มีสวนสรางจริยธรรมสําหรับเปนแนวทางใน การ
ดําเนินชีวิตของคนจํานวนหนึ่ง 
                 โคลเบิรก (Kohlberg, 1976 : 4-5) กลาววาจริยธรรมเปนพ้ืนฐานของความยุติธรรม 
ถือเอาการกระจายสิทธิและหนาท่ีอยางเทาเทียมกัน โดยมิไดหมายถึงกฎเกณฑท่ีบังคับท่ัวไป แตเปน
กฎเกณฑท่ีมีความเปนสากลท่ีคนสวนใหญรับไดในทุกสถานการณ ไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ  ดังนั้น
พันธะทางจริยธรรมจึงเปนการเคารพตอสิทธิขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน 

                เพียเจต  (Piaget  1960  :  1)  ใหความคิดเห็นวา จริยธรรม  เปนลักษณะ
ประสบการณ ของมนุษยและหนาท่ีเก่ียวกับกฎเกณฑในการใหความรวมมือเก่ียวกับการจัดเตรียมทาง
สังคมในเรื่องความสนใจ อนามัยสวนบุคคล และความสัมพันธรวมกันในการกระทําตามสิทธิหนาท่ีของ
บุคคลในสังคม 

            จากความหมายของคําวาจริยธรรม ดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของคําวา  
จริยธรรมไดวา จริยธรรม หมายถึงการประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามหลักศีลธรรมวัฒนธรรม คานิยมท่ี
ชอบตามทํานองคลองธรรม ตามแนวทางพุทธศาสนา อันจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสังคม 
อีกท้ังเปนการรูสึกผิดชอบชั่วดี และเปนการกระทําท่ีสังคมใหการยอมรับ แสดงออกในลักษณะเปน
รูปธรรม  
                3.  คุณธรรมท่ีพึงประสงคของคนไทย  

     คุณธรรมท่ีพึงประสงคของคนไทยมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 1)  ปญญาธรรม เปนคุณธรรมสําคัญสําหรับนักเรียน นักศึกษา ตองมีปญญาใน
การทําหนาท่ีครองตน  ครองคน และครองงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหคุณธรรมดานเปน
ตัวแปรคุณธรรมของนักเรียนโดยใชคําวา ปญญา ซ่ึงมีผูเสนอแนวคิด ความหมาย ความสําคัญไว
หลายทานดังนี้ 
 ปญญา  หมายถึง  ความรอบรู  ความรูท่ัวไป  ความฉลาดเกิดแตเรียนและคิด      
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(ราชบัณฑิตยสถาน  2546 : 687)   
 พระบรมราโชวาท  (2518)  (คําพอสอน  2542 : 192)  คนท่ีมีการศึกษาท่ีเรียกวา 
เปนผูมีปญญาควรจะสามารถวินิจฉัยไดวาจะแกไขอะไร อยางไร ขอสําคัญควรจะตองรอบคอบและ
ระมัดระวังท่ีจะพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ใหกระจางแจงทุกแงทุกมุม แลวจัดการใหถูกจุด ถูกข้ันตอน  ถูก
เหตุผล  ขอท่ีพึงระมัดระวังอยางยิ่ง คือ การแกปญหาโดยรีบเรงดวน ท้ังท่ียังไมมีความแนใจอยูขอนี้
มักจะทําใหไดผลท่ีดวน ๆ  ผลท่ีดวนก็คือผลท่ีไมครบถวนขาดประโยชนท่ีพึงได มิหนําซํ้าอาจทําใหเกิด
ความเสียหายรายแรงข้ึนก็ได เพราะอาจไปรื้อหรือทําลายสิ่งท่ีดี ท่ีใชการไดลง และเอาสิ่งท่ีเสียท่ีใช
การไมไดมาใช เม่ือความจริงเปนอยูอยางนี้ ผูมีปญญาทุกระดับจึงตองถือเปนภาระและหนาท่ีท่ีจะตอง
รูจักรับ รูจักใชความรูอยางถูกตอง เพ่ือสามารถพิจารณาการกระทําใหเหมาะสมแกทุกกรณี 
 กุหลาบ  มงคล (2535 : 42)  ใหความหมาย  ปญญา  หมายถึง  การมีความคิด 
ความเห็น ความเชื่อในสิ่งท่ีถูกตอง ฉลาดรูเทาทันความเปนจริงของสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ไมหลงผิด และ
เชื่องมงายในสิ่งท่ีไรเหตุผล มีความมุงม่ันท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีดีและถูกตองเทานั้น 
 สุมน  อมรวิวัฒน  (2539 : 10) ไดกลาวถึงปญญาในพระพุทธศาสนา  หมายถึง   
ความรูท่ัวปรีชาหยั่งรูเหตุผลความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผลดีชั่วคุณโทษ
ประโยชนมิใชประโยชน  เปนตน  และรูท่ีจะจัดแจง  จัดสรร  จัดการความรอบรูในกองสังขาร มองเห็น
ตามความเปนจริง   
 ประภาศรี  สีหอําไพ  (2540 : 62) ใหความหมายของการใชปญญาในการแกไขปญหา 
วา  ความเปนผูมีสติไตรตรอง วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ตั้งสมมติฐาน  ทดลอง  และพิจารณาวา
สิ่งนั้นมีปญหาจริงแลว  จึงหาวิธีการแกไขดวยการศึกษาจากภายนอก (ปรโตโฆสะ)  และการไตรตรอง
ภายในใจดวยอุบายท่ีแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2540 : 23) ไดกลาวถึง  ความหมายของปญญาพละ 
ไวดังนี้  ปญญาพละ  กําลังปญญา  คือ  ไดศึกษามีความรูความเขาใจถูกตองชัดเจนในเรื่องราว 
และกิจการท่ีตนเก่ียวของ  ตลอดไปจนถึงสภาวะอันเปนธรรมดาของโลกและชีวิต  เปนผูกระทําการ
ตาง ๆ  ดวยความเขาใจเหตุผลและสภาพความจริง  นอกจากนี้ทานยังกลาวถึงคุณธรรม 
ท่ีเก่ียวของกับ ปญญา  คือ  อธิษฐานธรรม  (ธรรมเปนท่ีม่ัน)  4 ประการ  คือ 
             1. ปญญา ใชปญญา  คือ  ดําเนินชีวิตดวยปญญา  ทํากิจการตาง ๆ ดวยความคิด 
เม่ือประสบเหตุใด ๆ ก็ไมวูวามตามอารมณหรือหลงไปตามสิ่งท่ีเยายวนศึกษาสิ่งตาง ๆ  ใหมี 
ความรูชัด  หยั่งเห็นเหตุผล  เขาใจภาวะของสิ่งท้ังหลายจนเขาถึงความจริง 
             2. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํารงตนม่ันในความจริงท่ีรูชัดเห็นชัด 
ดวยปญญา  เริ่มแตจริงวาจา  จริงในหลักการ  จริงในการปฏิบัติ  จนถึงจริงปรมัตถ 
             3. จาคะ เพ่ิมพูนจาคะ คือ  คอยเสริมหรือทวีความเสียสละ ใหเขมแข็งมีกําลังแรง
อยูเสมอเพ่ือปองกันหรือทัดทานตนไวมิใหตกไปเปนทาสของลาภสักการะและผลสําเร็จท่ีตนไดสราง
ข้ึน  อันคอยลอเราเยายวนใหเกิดความยึดติด  ลําพอง  และลุมหลงมัวเมา  สิ่งใดเคยชินเปนนิสัย  
หรือเคยยึดถือไว  แตผิดพลาด  ไมจริง  ไมถูกตอง  ก็สามารถละไดท้ังหมด  เริ่มแตสละอามิสจนถึง
สละกิเลส 
                         4. อุปสมะ  รูจักสงบใจ  คือ  รูจักหาความสุขสงบทางจิตใจ ฝกตนใหสามารถ 
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ระงับความมัวหมองดับความขัดของวุนวายอันเกิดจากกิเลสได  ทําจิตใจใหสงบผองใสรูจักรสแหงสันติ
คนท่ีรูจักรสแหงความสุขอันเกิดจากความสงบใจแลว  ยอมจะไมหลงใหลมัวเมาในวัตถุหรือลาภยศ
สรรเสริญ  เปนตน  โดยงาย 
                   นอกจากนี้  ทานยังไดกลาวถึงการพัฒนาปญญาวาเปนองคธรรมท่ีสําคัญอยางยิ่ง 
มีหลักของปญญา  3  คือ   

        1.  ปญญาเกิดแตการคิด   การพัฒนาหาเหตุผล    
        2.  ปญญาเกิดแตการสดับ   การเลาเรียน 
        3.  ปญญาเกิดแตการฝกอบรม   ลงมือปฏิบัติ 
     เม่ือปญญาไดรับการพัฒนามากข้ึน  จริยธรรมของบุคคลก็จะยิ่งพัฒนามากข้ึนดวยวิธีการ           

แหงปญญา หรือปจจัยใหเกิดปญญามี  4  ข้ันตอนดังนี้ 
       1.  คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย (อุปายมนสิการ) คือ การคิดอยางมีวิธีถูกวิธีท่ีเขาถึง 

ความจริง 
               2.  คิดเปนทาง (ปถมนสิการ) การคิดไดอยางตอเนื่องเปนลําดับความคิดเปนระเบียบ 
ตามเหตุผล 
               3.  คิดตามเหตุ หรือคิดอยางมีเหตุผล (การณมนสิการ) คิดสืบคนตามแนวความสัมพันธ 
                   4.  คิดใหเกิดผล (อุปปาทกมนสิการ)  คือ  คิดพิจารณาใหเกิดผลท่ีประสงค 
 ฉันทนา   จันทรบรรจง  (2541 : 129)  ไดกลาวไววาปญญาธรรม  หมายถึง  ความมี
ปญญาท่ีรูแจงในสิ่งผิดชอบ  ชั่วดี  รูจักเหตุ  รูจักผล  รูจักเลือกสรรสิ่งท่ีมีคุณคาท่ีแทจริง  อันจะนํา
ประโยชนท้ังระยะสั้นและระยะยาวมาสูตนเอง  ผูอ่ืนท่ีใกลชิด  ทรัพยากรธรรมชาติท้ังปวง  และสังคม  
ท้ังในระดับชุมชน  ระดับชาติจนถึงระดับนานาประเทศท่ัวโลก 
 กลาวโดยสรุป  ปญญา  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถแยกแยะสิ่งผิดชอบ  ชั่ว  
ดี  รูจักเหตุ  รูจักผล  รูจักเลือกสรรสิ่งท่ีมีคุณคาท่ีแทจริง อันจะนําประโยชนท้ังระยะสั้น  และระยะยาว
มาสูตนเอง  ผูอ่ืน  ธรรมชาติแวดลอม  ชุมชน  ประเทศชาติ  และมวลมนุษยโลก 
 2)  สุจริตธรรม   เปนคุณธรรมสําคัญสําหรับนักเรียน  นักศึกษา  ตองมี  ความสุจริต 
ในการทําหนาท่ี  ครองตน  ครองคน  และครองงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ไดกําหนดใหคุณธรรมดาน
นี้เปนตัวแปรคุณธรรมของนักเรียนโดยใชคําวา  สุจริต  ซ่ึงมีผูเสนอแนวคิด  ความหมาย  ความสําคัญ
ไวหลายทานดังนี้ 

           สุจริต  หมายถึง  ความประพฤติชอบ  เชน  กายสุจริต  คือ  ความประพฤติชอบ 
ทางกาย  ความประพฤติดวยตั้งใจดี  ความประพฤติซ่ือตรง (ราชบัณฑิตยสถาน  2546 : 1202) 

     พระราชดํารัส  (2525) (คําพอสอน 2542 : 133)  ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ 
มีคุณธรรมขอหนึ่งท่ีสําคัญ  ซ่ึงทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ  คือ  ความสัตยสุจริต   
ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูได  ก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐาน  ทานท้ังหลาย 
จะออกไปรับราชการก็ดี  หรอืประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี  ขอใหม่ันอยูในคุณธรรม ท้ัง  3  ประการ 
คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาท่ี  ทานจึงเปน 
ผูท่ีควรแกการสรรเสริญของมวลชนท่ัวไป 

     ประภาศรี    สีหอําไพ  (2540 : 65)   ใหความหมายของความซ่ือสัตยสุจริต  หมายถึง  
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การประพฤติ  ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา  ท้ัง กาย  วาจา  ใจ  ท้ังตอตนเอง  และตอผูอ่ืน  ยึดหลัก 
แหงความยุติธรรมซ่ือตรงตอตนเอง  หนาท่ีการงาน  คําม่ันสัญญาแบบแผนกฎหมายท่ีถูกตองดีงาม 

     พระธรรมปฏก  (ป.อ. ปยุตโต)  (2540 : 23)  ไดกลาวถึง  ความหมายของ  อนวัชชพละ             
ไวดังนี้  อนวัชชพละ  กําลังสุจริต  หรือกําลังความบริสุทธิ์  คือ  มีความประพฤติและหนาท่ีการงาน
สุจริตไรโทษ  สะอาดบริสุทธิ์  ไมมีขอท่ีใครจะติเตียนได   นอกจากนี้ทานยังกลาวถึง  คุณธรรม 
ท่ีเก่ียวของกับสุจริต คือ 

     สุจริต 3  คือ  มีความประพฤติดีประพฤติชอบ  3  ประการ  
           1. กายสุจริต  ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งท่ีดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยกาย 

                   2. วจีสุจริต  ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งท่ีดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยวาจา 
                   3. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งท่ีดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยใจ 

     ฆราวาสธรรม  4  ประการ หลักธรรมสําหรับการครองเรือน ไดแก 
            1. สัจจะ  ความจริง คือ ซ่ือสัตยตอกัน ท้ังจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา 

                       2. ทมะ  ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง 
 ขอขัดแยงปรับตัวปรับใจเขาหากัน  และปรับปรุงตนใหดีงามยิ่งข้ึนไป 

            3. ขันติ  อดทน  คือ  มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน  ไมวูวาม  ทนตอความลวงล้ํากํ้าเกิน
กันและรวมกันอดทนตอความเหนื่อยยากลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 

    4. จาคะ  เสียสละ คือ มีน้ําใจ  สามารถเสียสละความสุขความสําราญ  
ความพอใจสวนตนเพ่ือคูครองได เชน  อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมี
จิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครองไมใจแคบ 

      ฉันทนา  จนัทรบรรจง  (2541 : 130) ไดกลาวไววา  สุจริตธรรม  หมายถึง  การคิด 
การใช  วาจา  และการกระทําท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมเอารัดเอาเปรียบ  และไมนําสมบัติของผูอ่ืนหรือ
ของสวนรวมมาเปนของตนเอง 
       กลาวโดยสรุป  สุจริต  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงการคิด  พูด  และกระทําในสิ่ง 
ท่ีไมเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  ไมคดโกง  หลอกลวง  หรือนําสมบัติของผูอ่ืนหรือสมบัติ 
ของสวนรวมมาเปนสมบัติสวนตัว   

            3)  สามัคคีธรรม   เปนคุณธรรมสําคัญสําหรับนักเรียน  นักศึกษาตองมี  ความสามัคคี 
ในการทําหนาท่ี  ครองตน  ครองคน  และครองงาน  สําหรบัการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดใหคุณธรรม
ดานนี้เปนตัวแปรคุณธรรมของนักเรียนโดยใชคําวา  สามัคคี  ไดมีผูเสนอแนวคิด  ความหมาย   
ความสําคัญไวหลายทานดังนี้ 

     สามัคคี  หมายถึง  ความพรอมเพรียงกัน  ความปรองดองกัน  (ราชบัณฑิตยสถาน  
2546 : 1178) 
 พระราชดํารัส (2525) (คําพอสอน 2542 : 146)  ความสามัคคีพรอมเพรียงกัน 
เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญ ๆ  เชน  งานของแผนดิน  และความสามัคคีนี้จะ
เกิดมีข้ึนม่ันคงได ก็ดวยบุคคลในหมูในคณะมีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกัน
ไว  คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการท่ีหนึ่งไดแก  การให  คือ  ใหการสงเคราะห
ชวยเหลือกัน  ใหอภัยไมถือโทษกัน  ใหคําแนะนําตักเตือนท่ีดีตอกัน ประการท่ีสอง  ไดแก  การมี 
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วาจาดี  คือ  พูดแตคําสัจคําจริงตอกัน  พูดใหกําลังใจกัน  พูดแนะนําประโยชนกัน  และพูดให
รักใครปรองดองกัน  ประการท่ีสามไดแก  การทําประโยชนใหกันและกัน  คือ  ประพฤติปฏิบัติตนให
เกิดประโยชนเก้ือกูลท้ังแกกันและแกหมูคณะโดยสวนรวม ประการท่ีสี่ไดแก  การวางตนไดสมํ่าเสมอ
อยางเหมาะสม  คือ ไมทําตัวใหดีเดนเกินกวาผูอ่ืน และไมดอยใหต่ําทรามไปจากหมูคณะ หมูคณะใดมี
คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไวดังกลาว  หมูคณะนั้นยอมจะมีความเจริญม่ันคงข้ึนดวยสามัคคีธรรม 
  พุทธทาสภิกขุ (2530 : 96)  ไดใหความเห็นเก่ียวกับการเสียสละไววา ไมใชเรื่องใหทาน
ไมใชเรื่องกุศลสงเคราะหท่ีแทจริง  คือ การสละสิ่งท่ีไมควรมีในตัวเราออกไป  สละความเห็นแกตัว  การ
เสียสละเปนคุณธรรมท่ีผูบริหารควรมีเปนอยางยิ่ง ผูบริหารควรใหในสิ่งท่ีควรใหตอผูใตบังคับบัญชา  
ผูบริหารท่ีดีควรเสียสละท้ังทรัพยแรงงาน  และจิตใจเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  และการเสียสละ
ตองพอเหมาะกับฐานะและกาลเวลาดวย 

    พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2540 : 23)ไดกลาวถึง ความหมายของสังคหพละ
ไวดังนี้  สังคหพละ กําลังการสงเคราะห   คือ  ไดชวยเหลือเก้ือกูล ทําตนใหเปนประโยชนแกเพ่ือน
มนุษย  เปนสมาชิกท่ีมีคุณประโยชนของชุมชน  นอกจากนี้ทานยังกลาวถึง  คุณธรรมท่ีเก่ียวของกับ
ความสามัคคี  คือ  พรหมวิหาร 4  คือ  ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวาง  
ดุจพระพรหม  4  อยาง  ดังนี้ 

1. เมตตา ความรัก  คือ  ความปรารถนาดี   มีไมตรีตองการชวยเหลือใหทุกคน 
ประสบประโยชนและความสุข 

2. กรุณา  ความสงสาร  คือ  อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขใฝใจ 
ท่ีจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตวท้ังปวง 

3. มุทิตา  ความเบิกบาน  พลอยยินดี เม่ือเห็นผู อ่ืนอยูดีมีสุข ก็มีใจแชมชื่น 
เบิกบาน  เม่ือเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จกาวหนายิ่งข้ึนไป  ก็พลอยยินดีบันเทิงใจ 
ดวยพรอมท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุน 

4. อุเบกขา  ความมีใจเปนกลาง  คือ   มองตามความเปนจริง   โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอ  
ม่ันคง  เท่ียงตรงดุจตราชั่ง  มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรับผลดี  หรือชั่วสมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ  
พรอมท่ีจะวินิจฉัย  วางตนและปฏิบัติไปตามหลักการ  เหตุผล  และความเท่ียงธรรม 

 สังคหวัตถุ  4   คือ  ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน  
และประสานหมูชนไวในสามัคคี 4 อยาง  มีดังนี้ 
 1. ทาน  ใหปน  คือ  เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปนชวยเหลือสงเคราะหดวย 
ปจจัย 4   หรือทรัพยสินสิ่งของตลอดจนใหความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ 
      2. ปยวาจา  พูดอยางรักกัน  คือ กลาวคําสุภาพไพเราะนาฟงชี้แจงแนะนาํ 
สิ่งท่ีเปนประโยชนมีเหตุผลชักจูงในทางท่ีดีงามใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดีเกิดไมตรี 
รักใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
         3. อัตถจริยา   ทําประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และขวนขวายชวยเหลือ 
กิจการตาง ๆ  บําเพ็ญสาธารณประโยชน  รวมท้ังชวยแกไขปญหา   และชวยปรับปรุงสงเสริมในดาน 
จริยธรรม 
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         4. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือทําตัวใหเขากับเขาไดวางตนเสมอตนเสมอปลาย
ใหความเสมอภาค  ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนท้ังหลายไมเอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข  คือ            
รวมสุข  รวมทุกข  รวมรับรู  รวมแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน 
  ประภาศรี  สีหอําไพ (2540 : 67)  ใหความหมายของความสามัคคี  หมายถึง   
ความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  รวมมือกันกระทํากิจการไดสําเร็จลุลวงดวยดี  โดยเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว  ปรับตนเองเขากับผูอ่ืนไดดี  รับผิดชอบ  รักหมูคณะ 
  นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2540 : 235)  ไดกลาวไววา  มนุษยสัมพันธ  คือ ความเชื่อ 
ในคุณคาของคนทุกคน การยอมรับในความเปนมนุษยดวยกัน เคารพในความปรารถนาและความรูสึก
ของคนอ่ืน  ความตั้งใจท่ีอยากจะเห็นการประสานการดําเนินชีวิตกับวิถีการงานเขาดวยกัน  พรอม
ดวยการมีทักษะท่ีจะทํางานรวมกับคน  และกลุมบุคคลในอันท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับ
รวมกัน   มนุษยสัมพันธในทางบริหาร   สรางข้ึนจากพ้ืนฐานของความนับถือซ่ึงกันและกัน  ท่ีม่ันคงมี
ไมตรีจิต ศรัทธาจริงใจ  ในศักดิ์ศรี  และคุณคาของมนุษยดวยกัน นักบริหารตองพัฒนาทักษะท่ีจะ
สัมพันธตนเองกับบุคคลอ่ืน ๆ  กับสถานการณทางสังคมท่ีตนอยูไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   ฉันทนา  จันทรบรรจง (2541 : 130)  ไดกลาวไววา  สามัคคีธรรม  หมายถึง   
การตระหนักในคุณคาของความรวมมือกับกลุม  และการใหการสนับสนุนแกกลุมดวยกําลังปญญา 
กําลังกายในการประกอบกิจการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีชวยกันกําหนดข้ึนโดยท่ีกิจการนั้น
อํานวยประโยชนท่ียั่งยืนตอกลุม และไมเบียดเบียนทํารายบุคคลอ่ืน  กลุมอ่ืนหรือสรรพสิ่งท้ังหลายใน
โลก 

   คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (กรมวิชาการ 2542 : 12) ไดแบงชนิด
ของการชวยเหลือผูอ่ืน ไดดังนี้ 

    1.  กําลังกาย ไดแก  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยกําลังกายในการชวยทําธุระ  การงาน 
ใหการสงเคราะหเทาท่ีกําลังจะชวยไดดวยความยินดีเต็มใจแมงานเล็กนอย 
                 2.  ทางวาจา  ไดแก ชวยเหลือใหคําแนะนําชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน 
เพ่ือบําบัดทุกข  บํารุงสุขแกผูอ่ืน  และชวยพูดปลอบใจเม่ือเพ่ือนฝูงไดรับความลําบากเดือดรอน 

       3.  ทางกําลังสติปญญา ไดแก  ชวยแสดงความคิดเห็นชวยแกปญหาเดือดรอนชวยคิด 
หาแนวทางท่ีถูกท่ีชอบและชวยเพ่ิมพูนความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญาของตน 

       4.  ทางใจ  ควรฝกจิตใจของตนเองใหรูจักเห็นใจผูอ่ืน  ควรใหอภัยในความผิดของ 
ผูอ่ืนเสมอ ไมอาฆาตจองเวร 
   กลาวโดยสรุป  สามัคคี   หมายถึง    พฤติกรรมท่ีแสดงการตระหนักในคุณคาของ 
ความรวมมือกับกลุม สนับสนุนกลุมดวยกําลังปญญา กําลังกาย และกําลังใจ เพ่ือกระทําการใหสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีชวยกันกําหนดข้ึนโดยการกระทํานั้นอํานวยประโยชนท่ียั่งยืนตอกลุม และไม
เบียดเบียนหรือทํารายผูอ่ืนกลุมอ่ืน  และสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 
         4. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           กรมวิชาการ (2545  : 87)  กลาวถึง  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ไวดังนี้ 
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1. ความใฝรูใฝเรียน ไดแกความกระตือรือรน กลาแสดงความคิดเห็น  ศึกษาคนควา
ดวยตนเอง นิสัยรักการอาน และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

2. ความรับผิดชอบ  ไดแก  ประหยัด  อดออม  ตรงตอเวลา  มีวินัยในตนเอง   
มีระเบียบ  และรูจักบทบาทหนาท่ีของตน 

3. การเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  ไดแก  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  เคารพ      
กฎกติกาของสังคม  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความเสียสละ  มีความสุภาพ  ออนโยน   
มีสัมมาคารวะ  และมีความสามัคคี 

4. การอดทน  อดกลั้น  ไดแก  ใหอภัยผูอ่ืน  กลายอมรับผิดในสิ่งท่ีผิดพลาด   
และมีความขยันหม่ันเพียร 

5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ไดแก  สรางผลงานดวยตนเอง สามารถแกปญหา 
เฉพาะหนาได คิดสิ่งแปลกใหมท่ีเปนประโยชน และถายโยงความรูเดิมไปสูความรูใหม 

6. คิดอยางมีวิจารณญาณ  ไดแก  วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล  มีความรอบคอบ 
ในการคิดแยกแยะสิ่งผิด สิ่งถูกไดเหมาะสม และเลือกปฏิบัติตามคานิยมท่ีดีงาม 
 รวมท้ังกําหนดคุณลักษณะยอยของคุณลักษณะการเปนคนดี  คนเกง  คนมีความสุข  ไว
ดังนี้ 
               คุณลักษณะคนดี ประกอบดวยคุณลักษณะยอยคือ 

1. สนใจใฝรู 
2. มีความรบัผิดชอบ 
3. มีความอดทนในการปฏิบัติงาน 
4. มีการตั้งเปาหมายในการทํางาน 
5. มีลักษณะของความเปนผูนํา 
6. มีการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
7. มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
8. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
9. มีการตั้งใจในการทํางานใหสําเร็จ 
10. เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
11. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
12. ทํางานรวมกับผูอ่ืนเปน 
13. มองโลกในแงดี ไววางใจผูอ่ืน 

 คุณลักษณะคนเกง ประกอบดวยคุณลักษณะยอยคือ 
1. รูแหลงขอมูล วิธีการแสวงหาความรู 
2. สามารถรวบรวมขอมูล 
3. สามารถใชขอมูลในการตัดสินใจ 
4. สามารถประยุกตใชและพัฒนาความรู 
5. มีความสามารถในการวางแผน 
6. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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7. มีความสามารถในการติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 
8. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ 
9. สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดวิธีการแกปญหาได 
10. สามารถกําหนดข้ันตอนในการแกปญหาในรูปแบบยุทธวิธี 

 คุณลักษณะคนมีความสุข ประกอบคุณลักษณะยอยคือ 
1. สามารถเผชิญกับสถานการณตางๆท่ีกระทบไดดวยจิตใจท่ีม่ันคง 
2. ทําประโยชนใหแกหมูคณะ 
3. พึงพอใจในการกระทําท่ีพิจารณาวาดี ถูกตอง 
4. มีความเชื่อม่ันและเขาใจตนเอง 
5. มีความสุขท่ีไดเรียนรูสิ่งท่ีตองการเรียนรู 

                 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  (กรมวิชาการ, 2545 : 7 – 8)  
กําหนดจุดมุงหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 
              1.  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 
                 2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
                 3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  และความเจริญกาวหนา 

ทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรบัวิธ ี

การคิด  วิธีการทํางาน  ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

               4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด          
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

         5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพ  และบุคลิกภาพท่ีดี 
                 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
                 7.  มีความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี 
ยึดม่ันในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา   
ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
                 9.  รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามใหสังคม  ดังนั้น จึง
กลาวไดวา  การมัธยมศึกษาเปนการจัดการศึกษาท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในอันท่ีจะนํามา 
ซ่ึงความเจริญกาวหนาในดานตางๆของประเทศ 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา  รัฐมีความมุงหวังเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีเนน และใหความสําคัญ
ไมเพียงแตดานความรูเทานั้น  แตมุงจัดกระบวนการเรียนรูใหมีการผสมผสานใหมีสัดสวนสมดุลกัน
ระหวางความรู  คุณธรรม  และคานิยมท่ีดีงาม  เพ่ือใหไดคนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  คือ  เปน
คนเกง  คนดี  และเปนคนมีความสุข  เพ่ือประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 5.  การสงเสริมคุณธรรมนําความรู คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
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 ขอบขายของคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน และเยาวชน ไดแก ขยัน ประหยัด 
ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนาใจ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 5.1 ขยัน คือ ผูท่ีมีความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ในเรื่องท่ีถูกท่ีควรสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ตั้งใจทํา
หนาท่ีอยางจริงจัง 

5.2 ประหยัด คือ ผูท่ีดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะทางการเงิน
ของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา ไมฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ 
รูจักทําบัญชีรายรับ – รายจาย ของตนเองอยูเสมอ 

 5.3 ซ่ือสัตย คือ ผูท่ีมีความประพฤติตรงท้ังตอเวลา ตอหนาท่ี และตอวิชาชีพ มี
ความจริงใจปลอดจากความรูสึกเอนเอง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงท้ังทางตรงและทางออม รับรู
หนาท่ีของตนเองปฏิบัติอยางเต็มท่ีและถูกตอง 

 5.4 มีวินัย คือ ผูท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องคกร 
และประเทศ โดยท่ีตนยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจ และตั้งใจยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และ
ขอปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยท้ังตอตนเอง และสังคม  

 5.5 สุภาพ คือ คือ ผูท่ีมีความออนนอมถอมตน ตามสถานภาพ และกาลเทศะ  
มีสัมมาคารวะ เรียบรอย ไมกาวราว รุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอ่ืนท้ังโดยวาจา และทาทางเปนผูมี
มารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
  5.6 สะอาด คือ ผูท่ีรักษารางกาย ท่ีอยูอาศัย และสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองตาม
สุขลักษณะ ฝกฝนจิตไมใหขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และ
สภาพแวดลอม มีความผองใส เปนท่ีเจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 
  5.7 สามัคคี คือ ผูท่ีเปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน 
ท้ังในฐานะผูนํา และผูตามท่ีดี มีความมุงม่ันตอการรวมพลัง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือใหการทํางาน
สําเร็จลุลวง สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความแตกตาง  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พรอมท่ีจะปรับตัว เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติ
และสมานฉันท 
  5.8 มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวน
ตน เพ่ือทําประโยชนใหแกผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณคาในเพ่ือนมนุษย และผูท่ีมีความเดือดรอน 
มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย และสติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพอ
บรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 
 จากการศึกษาในเรื่องคุณธรรมนําความรู คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ท่ีจําเปนในการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขของนักเรียน ตามแนวของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  คุณธรรมนําความรู คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ พฤติกรรมท่ีแสดงออกและตัวบงชี้ 
 

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ตัวบงชี ้

1. ขยัน 
 
 
 

1.ตั้งใจปฏิบัติงาน 
2.มีความเพียรพยายาม 
3.ทํางานตอเนื่อง 
 
 

-มีความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการ
งานอยางจริงจังและตอเนื่อง  
ในเรื่องท่ีถูกท่ีควร สูงาน มีความพยายาม 
ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ี
ทํา ตั้งใจทําหนาท่ีอยางจริงจัง 

2. ประหยดั 
 

1.ใชทรัพยสินของตนคุมคา 
2.รูจักเก็บออมถนอมทรัพยสิน 
3.ใชพลังงาน/ทรัพยากร 
อยางประหยัดคุมคา 

-รูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของ
แตพอประมาณใหเกิดประโยชนคุมคา ไม
ฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 

3. ซ่ือสัตย 
 

1.ปฏิบัติตนเปนคน 
พูดจริงทําจริง 
2.ไมลักขโมย 
3.ซ่ือตรงตอเวลา และหนาท่ี  
 

-มีความประพฤติตรงท้ังตอเวลา ตอ
หนาท่ี และตอวิชาชีพ มีความจริงใจ
ปลอดจากความรูสึกเอนเอง หรืออคติ ไม
ใชเลหกลคดโกงท้ังทางตรงและทางออม 
รับรูหนาท่ีของตนเองปฏิบัติอยางเต็มท่ี
และถูกตอง 

4. มีวินัย 
 

1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
โรงเรียนอยางเครงครัด 
2.ปฏิบัติงานดวยความมุงม่ันตั้งใจ 
3.เปนผูมีวินัยตอตนเองและสังคม 
 

-ปฏิบัตตินในขอบเขต กฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา สถาบัน องคกร และ
ประเทศ โดยท่ีตนยินดีปฏิบัติตามอยาง
เต็มใจ และตั้งใจยึดม่ันในระเบียบแบบ
แผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ รวมถึงการ
มีวินัยท้ังตอตนเอง และสังคม  

5. สุภาพ  
 

1.มีกิริยามารยาทเรียบรอย 
2. พูดจาไพเราะ 
3.แตงกายสุภาพเรียบรอย 
 

- มีความออนนอมถอมตน ตาม
สถานภาพ และกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
เรียบรอย ไมกาวราว รุนแรง หรือ
วางอํานาจขมผูอ่ืนท้ังโดยวาจา และ
ทาทางเปนผูมีมารยาทดีงาม  
วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

6.สะอาด 1.รางกายสะอาด 
2.เครื่องแตงกาย/เครื่องใชสะอาด 
3.รักษาความสะอาดสิ่งแวดลอม 

-รูจักรักษารางกาย ท่ีอยูอาศัย และ
สิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองตาม
สุขลกัษณะ ฝกฝนจิตไมใหขุนมัว มีความ
แจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมอง
ท้ังกาย ใจ และสภาพแวดลอม มีความ
ผองใส เปนท่ีเจริญตา ทําใหเกิดความ
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คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ตัวบงชี ้

สบายใจแกผูพบเห็น 

7. สามัคคี 
 

1.ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2.ไมทะเลาะวิวาท 
3.รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 

- เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน รูบทบาทของตน 
ท้ังในฐานะผูนํา และผูตามท่ีดี มีความ
มุงม่ันตอการรวมพลัง ชวยเหลือเก้ือกูล
กัน เพ่ือใหการทํางานสําเร็จลุลวง 
สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยง
ได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความแตกตาง 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความคิดและความเชื่อ พรอมท่ีจะ
ปรับตัว เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติและ
สมานฉันท 

8. มีน้ําใจ 1.เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
ดวยความเต็มใจ 
2.ใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยาง
สมํ่าเสมอ 
3.รวมบริจาคทรัพยสิน/สิ่งของ 

- ใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจัก
แบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือทํา
ประโยชนใหแกผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจ และ
เห็นคุณคาในเพ่ือนมนุษย และผูท่ีมีความ
เดือดรอน มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส 
อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย และ
สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพอบรรเทา
ปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามให
เกิดข้ึนในชุมชน 

 
 6.  ความสําคัญของการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 

      การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของคนไทย  เปนปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ   การพัฒนาคน  คือ  การพัฒนาคุณคาชีวิตของคนไทยใหลดละ
ความเห็นแกตัว  เพ่ิมพูนความเสียสละ  รวมมือรวมใจกันสรางใหเกิดระเบียบวินัย  อันจะสงผล 
ใหเกิดความสงบสุข  และความเจริญของชาติบานเมืองในท่ีสุด  การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
ใหเกิดแกคนไทย เปนเรื่องความรูสึกภายในตัวคน  จึงเปนเรื่องท่ีละเอียดออนและกระทําไดยาก  
วิธีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  ตองอาศัยความรวมมือกันอยางจริงจังจากทุกคน หนวยงาน 
ทุกฝาย  และทุกสวนของสังคม ในการใหความรูความเขาใจ  และความสํานึกในการปฏิบัติตน 
ตามคุณธรรมท่ีพึงประสงค การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหนักเรียน  นิสิตนักศึกษา  และ
เยาวชน  ไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตน  รวมท้ังบุคคลท่ีเปนผูใหญในสังคม
จะตองกระทําตนเปนตัวอยางและแบบอยางท่ีดี ใหเยาวชนคนรุนใหมไดปฏิบัติตาม จนฝงรากลึก
กลายเปนนิสัยในการปฏิบัติท่ีดีตอไป 
     ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองชวยแกไขปญหา 
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ในดานตาง ๆ  เชน  เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  รวมท้ังปญหาเก่ียวกับคุณธรรม  และจริยธรรม 
ของประชาชนเพ่ือประเทศจะพัฒนาไปอยางรวดเร็ว การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมจึงมีความสําคัญ
ตอประชาชนและประเทศชาติดังจะเห็นไดจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
ตองการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหเปนสมบัติของคนไทยท้ังประเทศ  มีพระราชดํารัสใน
พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ  ทองสนามหลวง เม่ือวันท่ี 5  เมษายน  
พ.ศ. 2525  สรุปความวา  คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและนอมมาปฏิบัติมีอยู  4  ประการดังนี้  
    1.  การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองท่ีจะประพฤติ  ปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชน
และเปนธรรม 
    2.  การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 
    3.  การอดทน อดกลั้นและอดออม ท่ีจะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวย
เหตุผลประการใด 
    4.  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน  
เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง  
     หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนเกง ดี  มี
สุขและมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ   จึงกําหนดจุดหมาย 
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังตอไปนี้ 
     1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
        2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 
        3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด  วิธกีารทํางานได
เหมาะสมกับสถานการณ  
        4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะ การคิด 
การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต ไดแก 
    4.1  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกท่ีดี 
    4.2  มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
    4.3  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติ  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดม่ัน 
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    4.4  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  
ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    4.5  รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามใหสังคม 
  พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตโต) (2540 : 1 – 2)  กลาววา  การพัฒนาพฤติกรรม (ศีล) 
หรือวินัย  กับการพัฒนาจิตใจ (ดานสมาธิ)  และการพัฒนาปญญาเปนปจจัยท่ีสงเสริมกัน 
การพิจารณาดวยปญญา ชวยใหมีความพอใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ ตามความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน  
เห็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม  ทําใหเห็นเหตุผลของการมีวินัยและการอยูรวมกันในสังคม  
เขาใจความตองการของผูอ่ืนและประโยชนสวนรวม  ทําใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมข้ึนในจิตใจ 
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  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2538 : 77 – 87)  ไดกลาวถึง  การพัฒนาจริยธรรมแกเยาวชน
ตามกลุมอายุอนุบาลถึงมัธยมปลายวา 
  ชวงอายุแรกเกิด ถึงอายุกอน 10 ขวบ  เปนชวงท่ีเด็กมีความไวตอการปลูกฝงและ
สงเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมอยางยิ่ง  การปฏิบัติตอเด็กอยางเหมาะสมเปนพัฒนาการทางรางกาย  
และพัฒนาการทางจิตใจของเด็กเล็กและเด็กโต  จะเปนการปองกันปญหาเม่ือเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ
มาก 
  เด็กในวัยนี้ (3 – 8 ขวบ)  ควรปลูกฝงจิตลักษณะสงเสริมใหเปนเด็กเกงและเด็กดีเม่ือโต
ข้ึนจิตท่ีเปนลักษณะพ้ืนฐานทางจริยธรรม  คือ  สติปญญาประสบการณทางสังคมและสุขภาพจิต สวน
จิตลักษณะทางจริยธรรมท่ีควรปลูกฝง ไดแก ทัศนคติตอคุณธรรม  และคานิยมความเชื่อฟงการ
เตรียมพรอมรบัจริยธรรมของเด็กวัยเรียน 
  การพัฒนาทัศนคติ   เด็กวัย  3 – 6  ขวบ  มักไมทราบสิ่งใดควรทํา  สิ่งใดไมควรทํา          
ครูตองใหความสนใจเปนพิเศษ ตองจัดประสบการณใหเด็กรูการทําความดีเวนชั่ว  อยางเปนรูปธรรม
ควรเนนการเชื่อฟงผูใหญไปกอน  เพราะเด็กยังตัดสินใจเรื่องผิดถูกไดนอย  ควรอยูใน ความควบคุม
ของผูใหญมากกวาใหดูแลตนเอง  การใหรางวัลหรือลงโทษ  ควรอยูในรูปผสมระหวางสัมผัสทางกาย  
และวัตถุสิ่งของมากกวาคําชมเชย  เชน  การกอด  การลูบหัวลูบหลัง  หรือการตีใหรูสึกเจ็บ  เปนตน  
การเตรียมพรอมเพ่ือรบัจริยธรรม  โรงเรียนควรเนนการรูจักตนเอง  การยอมรับตนเอง  การยอมรับ
แบบอยางจากผูอ่ืน  และความพอใจท่ีตนเองประสบความสําเร็จ ครูตองเปดโอกาสใหเขาประสบ
ความสําเร็จ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4         
ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 2) หรืออายุ  9 – 13 ป  เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการทางสติปญญาสูงแตยังดอยกวา
ผูใหญควรพัฒนาจริยธรรมในการควบคุมตนเอง การเอาใจเขามาใสใจเรา  และความมีเหตุผล 
โดยตองใชวิธีปลูกฝงใหเหมาะสมกับความสามารถทางความรู ความคิดสติปญญา  และสุขภาพจิตของ
เขา 
  การควบคุมตนเอง ในวัยนี้ผูใหญตองเปดโอกาสใหเขาเปนอิสระบางในบางครั้ง โดยฝก
ใหคิดเอง  ตัดสินใจเอง  เม่ือเขาประสบผลสําเร็จควรใหกําลังใจ  กรณีท่ีไมสามารถควบคุมตนเองได  
ก็ไมควรดุวาลงโทษมากนัก  มิฉะนั้นเด็กจะเกลียดกลัวความลมเหลวเกินไป ควรรวมกันพิจารณาถึง
เหตุท่ีทําใหลมเหลว  แนะนําวิธีอ่ืนท่ีดีกวา  ใหกําลังใจฝกตอไป  และตองคอยประคับประคองใหเขา
รูจักควบคุมตนเองและเปนธรรมชาติของเด็กวัยนี้ท่ีบางครั้งควบคุมตนเองได  บางครั้งควบคุมไมได
สลับกันไป  ผูใหญบางคนเห็นวาเด็กชวยตนเองไมไดจึงหมดความอดทน กลับเขมงวดมากข้ึน  จน
กลายเปนผลรายตอการพัฒนาความสามารถการควบคุมตนเองของเด็ก 
  การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา หรือรูจักเห็นใจผูอ่ืน  การรูจักเห็นใจผูอยูใกลชิด  เชน 
โรงเรียนเดียวกัน บานเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน เปนตน ข้ึนอยูกับประสบการณทางสังคมโดยตรง 
ท้ังทางตรงและทางออม สติปญญาของเด็กเอง  และข้ึนอยูกับสุขภาพจิตของเด็กเปนสําคัญ 
  การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑตาง ๆ  ตองข้ึนอยูกับความสามารถท่ีจะรับรูรับทราบ           
ความคิดเห็นสภาพปญหา   ความอยาก  ความตองการของผูเก่ียวของเปนสวนใหญ  มิใชพวกพอง  
สวนนอย  หรือตนเองเทานั้น 
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  การฝกความมีเหตุผล  เด็กในวัยนี้เห็นความสําคัญของสิ่งท่ีเปนตัวตน  ติดยึดวัตถุ  
ยังไมเขาถึงในสิ่งท่ีเปนนามธรรมหรือสัญลักษณมากนัก  ในวัยนี้ความดีงามท้ังหลายยังตองแปลงเปน
ขาวของท่ีเด็กพอใจ  ความไมดีเปนสิ่งของท่ีไมนาปรารถนา  เชน สกปรก ไมสวยงาม ชมชอบคน
หนาตาดี แตงตัวโก  เปนตน  อยางไรก็ดีเด็กวัยนี้ยังตองเขาใจสิ่งรอบตัวมากกวาไกลตัว  เขาใจคําวา
พวกของเรามากกวาคําวาสวนรวม  การสั่งสอนเด็กวัยนี้จึงตองใชวิธีท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติทางจิตใจ
ของเขา การลงโทษใหเจ็บทางกายใหนอยลง  การสอนสิ่งท่ีเปนนามธรรมเกินไปเด็กไมเขาใจและจะ
ไมไดประโยชนเทาท่ีควร  อาจเปนเหมือนยิ่งสอนยิ่งมีจริยธรรมต่ําลง  เด็กจะหยุดทําในสิ่งท่ีครูหาม  
แตไมทราบจะทําอยางไรดี จึงหันไปทําอยางอ่ืนท่ีอาจจะรุนแรงกวา แตในขณะเดียวกันครูท่ีรักเด็ก  
เขาใจเด็กดี  เด็กจะรักครูคนนั้นโดยอัตโนมัติเชนกัน  และจะยอมรับการอบรมสั่งสอนจากคนท่ีเขารัก
นั้นอยางบริสุทธิ์ใจ  ครูจึงควรสนใจหรือไดรับการพัฒนาทัศนคติตอเด็กใหดียิ่งข้ึนดวย 
  นอกจากนั้น ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  ยังกลาวถึง  การปลูกฝง  และพัฒนาจริยธรรม 
วาสามารถทําไดหลายวิธี  คือ 
  1.  การใหความรูสูงข้ึน โดยเริ่มจากการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก 
ตามทฤษฎีของเพียเจท  นักจิตวิทยาไดใชวิธีการใหเหตุผลท่ีเด็กใช ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กไดมีความรู 
สูงข้ึนกวาท่ีตนมีเปรียบเทียบนี้เด็กจะเกิดความรูท่ีขัดแยงกันหรือเกิดความไมสมดุลทางความคิดข้ึน 
ความไมสมดุลนี้จะเปนเครื่องกระตุนใหเด็กมีการปรับปรุงโครงสรางทางความคิดของตน 
เพ่ือใหเกิดความสมดุลข้ึน ซ่ึงจะชวยใหเด็กเขาใจและยอมรับเหตุผลในชั้นท่ีสูงกวาเดิมของตนได 
  2.  การใหแสดงบทบาท การใหเด็กแสดงบทบาทเปนตัวสําคัญในเรื่องท่ีมีปญหาขัดแยง
ทางจริยธรรม จะเปนเครื่องชวยใหเด็กมีความผูกพันใกลชิดกับปญหา เหมือนกับปญหาของตนเอง  
การท่ีเด็กไดสัมผัสกับเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีตางออกไป  จะชวยกอใหเกิดการพัฒนาจริยธรรม  และยัง
เปนลักษณะพัฒนาการท่ีสามารถจะแผขยายไปยังปญหาอ่ืน ๆ ไดดวยระดับจิตใจของเด็กนั้น อาจทํา
ไดโดยการใชอิทธิพลของกลุมเพ่ือนท่ีแสดงออกทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน  เด็กวัยรุนจะยึดถือ
เพ่ือนเปนแบบอยาง และคลอยตามลักษณะของเพ่ือนไดโดยงาย 
  3.  การใหเลียนแบบจากตัวแบบ การใชตัวแบบแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ใหผูถูกทดลอง
เห็นเปนวิธีหนึ่งท่ีจะใหผูถูกทดลองทําพฤติกรรมนั้นตามตัวแบบได การจัดตัวแบบใหนี้ก็เปนวิธีการให
ความรูจากสังคมไดมากท่ีสุด และเปนวิธีนี้นักจิตวิทยาเชื่อวา เด็กจะไดเรียนรูจากสังคมไดมากท่ีสุด  
และเปนวิธีการท่ีเด็กอาจทําตามโดยไมรูตัววากําลังถูกชักจูง 
  จิตรา  ปานสกุณ (2539 : 45 – 46)  ศึกษาแผนพัฒนาจริยศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียนไว  สรุปไดดังนี้ 

1.  ดําเนินการรวมมือกันจัด  และผูทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดทําสื่อการเรียนการสอน 
2.  จัดใหมีการฝกสมาธิอยางงายและเหมาะสมกับวัยเด็กในวัยประถมศึกษา 
3.  จัดอบรมบุคลากรท่ีรับผิดชอบทางดานจริยศึกษา    ใหมีความรูความสามารถ 

ในดานการเรียนการสอนและการจัดจริยศึกษา 
4.  จัดสิ่งแวดลอมท่ีเปนรูปธรรมท่ีเปนมงคลและดีงามใหแกนักเรียน  ตามวันสําคัญ 

ทางศาสนา  เชน พระพุทธรูป รูปในชาดก หรือสัญลักษณทางพุทธศาสนา เปนตน 
5.  จัดใหมีหองพระ หรือหองจริยศึกษา  สําหรับนักเรียนในการกราบไหวบูชา 
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ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
6.  การจัดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัย ใหเปนไปโดยตอเนื่อง โดยประสาน 

ใหวัดและชุมชนเขารวมดวย 
 จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ใหสนับสนุน หรือเอ้ือตอการเสริมสรางลักษณะนิสัย 
และจริยธรรมของนักเรียน  เพราะวาสภาพแวดลอมจะเปนเสมือนภูมิปองกันมิใหเด็กเสื่อม 
ทางจริยธรรมได 

7.  จัดกระบวนการเรียนการสอนใหเนนภาคปฏิบัติเปนสําคัญ และมีการจัดอบรม 
ท้ังในเวลา  และนอกเวลาเรียน 

8.  พัฒนาบุคลากรท้ังผูบริหาร และผูปฎิบัติการสอนใหเปนผูนํา  และเปนแบบอยางท่ีดี 
ในการเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมท่ีพึงประสงค 

9. ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน  การประเมินผลทางจริยธรรมใหเหมาะสม 
สอดคลองกับระบบการเรียนการสอน 

10. พัฒนาครู ใหมีความรูทางจริยธรรม วิธีการถายทอดและคุณลักษณะของการเปนครู 
11. สงเสริม  และประสานการรวมมือระหวางโรงเรียน บาน วัด  และสื่อมวลชน 

ในดานการเผยแผคุณธรรมจริยธรรม 
12. สงเสริมและใหกําลังใจแกครูอาจารยท่ีสอนศีลธรรมดีเดน 
13. ครูควรนาํขาวอาชญากรรม หรือขาวแปลก ๆ  มาวิจารณ  วิเคราะห  ประกอบ 

การสอนศีลธรรม 
14. สงเสริมใหนักเรียนรูจักวิเคราะห วิจารณ  สภาพสังคมท่ีนําไปสูความเสื่อมโทรม 

ของศีลธรรม 
  บุญจง  เรืองสะอาด  (2539 : 27 – 28)  ไดศึกษาเก่ียวกับสภาพการอบรมและปลูกฝง
จริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  การอบรมในสถานศึกษา นั้น จริยธรรมท่ีครูปลูกฝง 
ใหเกิดกับนักเรียนมากท่ีสุด คือ ความขยัน ซ่ือสัตย ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคี  ครูใน
โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเมืองจะปลูกฝงจริยธรรมแกนักเรียน ในเรื่องการตรงตอเวลา ความกตัญู            
การเสียสละ และความอดทน มากกวาครูในโรงเรียนชนบท โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูจริยธรรม 
ของนักเรียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ครอบครัว สถาบันศาสนา  สื่อมวลชน  และเพ่ือน  บุคคล 
ท่ีเอาใจใส สงเสริมจริยธรรม  และนักเรียนเชื่อฟงมากท่ีสุด  คือ  ครูผูสอนจริยศึกษา  วิธีสอนท่ีครูใช
มาก  คือ  การยกตัวอยางและเลานิทานเปรียบเทียบ  สําหรับการอบรมปลูกฝงจริยธรรมในครอบครัว
นั้น บิดาจะสอนจริยธรรมแกเด็กมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มารดา แตนักเรียนจะเชื่อฟงคําสั่งสอนจาก
มารดามากกวาบิดา วิธีการท่ีใช คือ การตักเตือนเม่ือกระทําผิดและยกตัวอยางท่ีดีสําหรับบุคคลท่ี
นักเรียนยึดถือเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องจริยธรรม  คือ  บิดา รองลงมา  คือ  มารดา  และอีกดานหนึ่ง
ท่ีศึกษาวิจัย  คือ  สังคมรอบตัวนักเรียนกับการปลูกฝงจริยธรรม  พบวา  เพ่ือนมีบทบาทไมมากนัก  
สวนใหญจะเตือนในเรื่องการมีความเมตตากรุณา พูดจาไพเราะไมเห็นแกตัวและความเอ้ือเฟอตอกัน 
              สรุปความสาํคัญของการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนวา  การสอนจริยธรรมควร
เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของการศึกษา  สถานศึกษาทุกแหงควรปลูกฝงท้ังในระบบและนอกระบบให
ผูเรียนมีคานิยมอันพึงประสงคตามหลักสูตรของสถานศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ. 2542  ใหผูเรียนเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข  นอกจากนี้ควรเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการควบคุมความประพฤติ  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
มีความสุข 

    7. ปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
                   สถานการณในปจจุบันในสังคมไทย ประสบกับปญหาวิกฤติเก่ียวกับการศึกษา  
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2546 : 30)   จากการ
พัฒนาท่ีขาดความสมดุล โดยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วประการเดียว  ทําใหบุคคล
และสังคมรวมท้ังโครงสรางและกลไกการบริหารและการจัดการตางๆ ปรับตัวไมทัน  เกิดความ 
ไมสมดุลระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับวิกฤติตาง 
ๆ  อยางหนัก ไมวาจะเปน  การพนัน การขมขืน  ความยากจน ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก 
อาชญากรรมและการทารุณกรรม  ตอเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงข้ึน อันเนื่องมาจากการมุงเนน
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบมหภาค  ละเลยการพัฒนาแบบสมดุลดานสังคม  ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม    
                   คนไทยขาดภูมิคุมกัน ถูกครอบงําโดยสังคมแบบบริโภคนยิม เสรีนิยม  ถูกครอบงํา  
โดยสื่อออนไลน ท่ีขาดการควบคุม  สงผลใหเยาวชนไทยออนแอ  จากการศึกษาจากงานวิจัย  พบวา 
วัยรุนไทยไกลวัด  ไกลบาน ไมคอยฟงเทศน ทําบุญตักบาตรไมเคยใชเวลาในครอบครัว แตเด็กไปโตใน
หางสรรพสินคา  ติดพนันบอล แมแตวัยรุนในตางจังหวัดก็ตองเขาหาง ดูหนัง ตองมีมือถือ ติดเกมและ
ชอบเลนแชท  เริ่มเสพสื่อลามกตั้งแตระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 
50 มีประสบการณเรื่องเพศสัมพันธโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ ยังขาดการบูรณาการระหวางความรู  ความเขาใจของวิชาสามัญกับดานศีลธรรม คุณธรรม  
จริยธรรม  การเรียนการสอนจึงอยูในลักษณะแยกออกจากวิถีชีวิตท่ีแทจริงท่ีมนุษยพึงเรียนรูดวย
ระบบของความรูคูคุณธรรม   
                  การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  ยังมีปญหาดานการปฏิบัติ  
กลาวคือ การขาดความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา  ขาดครูเฉพาะทาง  บุคลากรทางศาสนา 
ซ่ึงสวนใหญเปนผูสอนยังขาดความรูความเขาใจ  และวิธีการถายทอดศาสนธรรมและการเรียนการ
สอนดานศาสนา  การขาดอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 
นอกจากนี้ยังขาดความตอเนื่องในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  จากระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สูระดับอุดมศึกษา แมทรัพยากรของสถาบันศาสนาจะมีจํานวนมาก  แตยังนํามาใชในการพัฒนาคน
และสังคมใหเกิดความรูคูคุณธรรมนอยเกินไป ยังคงเนนถาวรวัตถุมากกวาประโยชนเพ่ือการพัฒนา
จิตใจ  คุณธรรม  จริยธรรมของประชาชนอยางแทจริง 
                   สรุปไดวา ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมไดเปนหลักประกัน 
ท่ีจะทําใหเยาวชนไทยมีการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีข้ึน  ในทางกลับกันมีผลทําใหเกิด
ปญหาสังคม  และปญหาทางศีลธรรมข้ึนในสังคมไทย  สภาพการดําเนินชีวิตของคนไทยในปจจุบันนี้มี
ความจําเปนตองดิ้นรน เพ่ือความอยูรอด มีการรับวัฒนธรรมท่ีไมเหมาะสมจากตางชาติมาใช แตการ
นําเทคโนโลยี   และวัฒนธรรมมาใช  โดยการขาดการวิเคราะหกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
คานิยม  ทัศนคติ   คนเห็นแกตัวมากข้ึน  ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาตอการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค  โรงเรียน  หรือสถาบันการศึกษา ซ่ึงเปนสถาบันหลักในการจัด     
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การศึกษาใหกับเยาวชน ซ่ึงเปนอนาคตของชาติ  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรวมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ  ใน
การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนอยางตอเนื่องและเปนระบบ  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค  จากงานวิจัย 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

1.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือ 
 เรืองยศ  อุตรศาสตร  (2546:บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ผลการวิจัย 

1. สภาพปจจุบันในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา            
โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับ  “มาก”  เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการสงเสริม
นักเรียน  2) ดานการปองกันและแกไขปญหา  3) ดานการคัดกรองนักเรียน  4) ดานการสงตอ        
5) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาโดยภาพรวม
ทุกดานอยูในระดับนอย  เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  1) ดานการปองกันและแกไขปญหา  
2) ดานการรูจักนักเรียน  3) ดานการสงเสริมนักเรียน  4) ดานการสงตอ  5) ดานการคัดกรองนักเรียน 

3. ความตองการในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา            
โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก  1) ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล  2) ดานการสงเสริมนักเรียน  3) ดานการคัดกรองนักเรียน  4) ดานการปองกันและ
แกไขปญหา  5) ดานการสงตอ 
 ณรงคชัย   คงไพรวัลย  (2546:บทคัดยอ)  ทําการศึกษาการติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษา 

1. สภาพปจจุบันในการปฏิบัติระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวม  พบวา   
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  คือ  1) การคัดกรองนักเรียน  2) การรูจักนักเรียน 
เปนรายบุคคล  3) การปองกันและการแกไขปญหา  4) การสงเสริมนักเรียน และ 5 ) การสงตอ 

2. ปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวม  พบวา  มีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง คือ 1) การปองกันและการแกไขปญหา 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงตอ    4) 
การสงเสริมนักเรียน ยกเวนการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลท่ีมีปญหาอยูในระดับนอย 

3. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  คือ 1) โรงเรียนควรมี
คณะกรรมการนิเทศติดตามอยางสมํ่าเสมอ  2) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ  3) โรงเรียน มี
ความพรอมดานเอกสาร  สื่อ และอุปกรณ เพ่ือเอ้ือในการดําเนินงาน 4) โรงเรียนมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ และ 5) โรงเรียนควรจัดอบรมสัมมนาใหความรูแกครูเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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โดยภาพรวม พบวา  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  คือ  1 ) ดานครูประจําชั้นและ
ครูท่ีเก่ียวของ 2) ดานนักเรียน และ 3) ดานการดําเนินงานของโรงเรียน 
 นันทพงศ   พฤกษชาติรัตน   (2546:บทคัดยอ)  ทําการศึกษาการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับมัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย 
พบวา  (1)  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา   ดาน
การสงเสริมนักเรียนและดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก  ดานการปองกันและ
แกไขปญหา ดานการสงตอและดานการคัดกรองนักเรียนอยูในระดับปานกลาง  (2) ความคิดเห็นของ
ครูและนักเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 (3) การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไมแตกตางกัน (4) ปญหาในการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ไดแก  นักเรียนใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง มีความ
ผิดพลาดในการคัดกรองนักเรียน  นักเรียนมีปญหาแลวไมมาปรึกษาครู  และพฤติกรรมของนักเรียนไม
เปลี่ยนแปลง  ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา  ไดแก  สอบถามนักเรียน เพ่ือนและผูปกครองนักเรียน
เพ่ิมเติม  ตรวจสอบขอมูลนักเรียนใหละเอียดถ่ีถวน  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียน  สรางความเชื่อม่ันใหนักเรียนวา ครูสามารถชวยเหลือนักเรียนได และมีการติดตาม
ประเมินผลการชวยเหลือนักเรียนเปนระยะ อยางสมํ่าเสมอ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 37-38)  ไดรายงานการติดตามผลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10  พบวา  ระดับความพึงพอใจของ 
การดําเนินงานของครูท่ีปรึกษา (ทีมทํา)  โดยภาพรวมอยูในระดับพอใช  โดยมีระดับความพึงพอใจ
ดานตาง ๆ  เรียงจากมากไปหานอย คือ  ดานการปฏิบัติตามแผน  ดานการเตรียมการและวางแผน
ดําเนินการดานการแกไขปรับปรุงและพัฒนา  และดานการติดตามและตรวจสอบ อยูในระดับพอใจ
ทุก ๆ ดาน 

2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 
 ภัทร ยันตรกร (2543)  ไดศึกษาระดับคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
ของ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวา  มีคุณธรรมในระดับปานกลางท้ังสามดาน ไดแก         
ดานความขยันหม่ันเพียร ดานความรับผิดชอบ และดานความมีระเบียบวินัย ซ่ึงดานวินัยเปนดาน 
ท่ีต่ําสุด  นักเรียนหญิงมีคุณธรรมสูงกวานักเรียนชาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีคุณธรรม
มากท่ีสุด  รองลงมาคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 1 ตามลําดับ และมีขอเสนอแนะวา 
ควรเรงดําเนินการปลูกฝงคุณธรรมดานระเบียบวินัย โดยรวมปรึกษาหารือในทุกฝายท่ีเก่ียวของ แกไข
และพัฒนาไปสูเปาหมายเดียวกัน มิใชเปนเพียงภาระหนาท่ีของฝายท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพียงฝายเดียว  
ควรไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน ความรวมมือจากฝายท่ีเก่ียวของ  อาจารยท่ีปรึกษาให
ความเอาใจใสดูแล รวมท้ังความรวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน  และการเสริมสรางคุณธรรมให
นักเรียนเริ่มตนจากบานและสานตอใหแนนแฟนท่ีโรงเรียน  การเปนแบบอยางท่ีดีของพอแม  ครู
อาจารยในสถานศึกษา  เพ่ือใหเกิดความศรัทธาและยึดถือเปนแบบอยาง 
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 วนัสชาค  สุวรรณทอง (2546 : บทคัดยอ)    ทําวิจัยเรื่อง  ทัศนะของผูบริหาร  และ
ครูผูสอนท่ีมีตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ผลการวิจัย พบวา ทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอนท่ีมีตอการพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  ผูบริหารและครูผูสอนแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมในแตละดานดังนี้  ดานกําหนดนโยบาย  การพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรม  สถานศึกษาควรมีการกําหนดนโยบาย  มีคณะกรรมการ และกําหนดสอดแทรก
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ในการจัดการเรียนการสอนดานการจัดสภาพแวดลอม  ควรจัสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาจัดใหมีหอง มีสวนธรรมะในโรงเรียน  ดานการนิเทศการสอน  
ควรดําเนินการนิเทศการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้ง  ใหความสนใจติดตาม 
ประเมินผลการจัดกิจกรรม และระดมความคิดรวมกันในการพัฒนา  ดานการจัดกิจกรรมนกัเรียน  
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตแกนักเรียนทุกปการศึกษา  
กิจกรรมกลุมสนใจ  และกิจกรรมชุมนุมดานคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
  ศีลธรรม  โพนะทา  (2546 : บทคัดยอ)  ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโนนคอ  อําเภอคํามวง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาฬสินธุ เขต 3  ผลการวิจัยพบวา  กอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
พบปญหา คือ ปญหาการแสดงพฤติกรรมคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4  
ดาน  ไดแก  ดานความรับผิดชอบมีปญหา  คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมชวยกัน 
ทําความสะอาดหองเรียน  และบริเวณเขตท่ีรับผิดชอบ  ไมชวยผูปกครองทํางานบาน ดานความ
ซ่ือสัตย  มีปญหาคือ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  เก็บสิ่งของเพ่ือนไดไมนํามาแจงครูเพ่ือสงคืน
เจาของ  ดานความสามัคคี  มีปญหาคือ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  กอการทะเลาะวิวาท ไมมี
ความรักใครกลมเกลียวกัน  ดานความมีระเบียบวินัย  มีปญหาคือ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  แตง
กายไมเรียบรอย  ไมถูกระเบยีบของโรงเรียน  สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  หลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  โดยใชข้ันตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  3  ดาน  คือ  ดานพฤติกรรมของนักเรียน  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาลดลง  สงผลใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีการ
แสดงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหลัง
การพัฒนาสูงข้ึน  ดานครูผูสอน  ครูผูสอนมีความเห็นวา  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิคการนิเทศแบบศึกษาเอกสารและการประชุม  ทําใหครูผูสอน  ผูรับการนิเทศ  ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดความรวมมือในการพัฒนามากข้ึน และดานการมีสวนรวม ครูและ
ผูปกครองนักเรียน ตลอดจนผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาคนควา
ครั้งนี้ สามารถนําไปใชประโยชนไดท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะกับผูปกครอง
โรงเรียน  เพ่ือรวมกันพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใหดีข้ึนจนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  
   สมหมาย  เภาเสน  (2546 : บทคัดยอ)  ทําวิจัยเรื่อง  สภาพการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนมีนบุรี  สํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบวา  สภาพการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมของครู อยูในระดับมากทุกกิจกรรม โดยครูใช
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วิธีการจัดการเรียนการสอนในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอยูในอันดับแรก  รองลงมา คือ  การ
อบรมนักเรียน  การประเมินผลคุณธรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามลําดับ  สวนการจัด
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรมนอยท่ีสุด  ดานการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  มีกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน
ตลอดระยะเวลาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  กิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน สวนกิจกรรมอ่ืนอยูในระดับมากทุก
กิจกรรม การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดบัมาก กิจกรรมการนําเหตุการณ
ประจําวันท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในเรื่องจริยธรรมใหนักเรียนเห็นคุณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแก  การสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมตาง ๆดวยตนเอง  เชน 
การรณรงคตานยาเสพติด อยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก 
กิจกรรมทําบุญตักบาตร เวียนเทียน ปลอยนกปลอยปลารวมกับชุมชนและผูปกครองในเทศกาลทาง
ศาสนาหรือวันพระ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด  ดานการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
โดยรวมอยูในระดับมาก การจัดนักเรียนใหมีหนาท่ีดูแลความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีของโรงเรียน
รวมกันอยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การจัดนิทรรศการ การแสดงความสําคัญในวันสําคัญตาง 
ๆ   มีการปฏิบัติมากท่ีสุด  ดานการประเมินผลคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก  กิจกรรมท่ีครู
ติดตามผลการประเมินทางจริยธรรม โดยเนนพฤติกรรมของนักเรียนเปนสําคัญเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติ
อยูในระดับมาก 
                      แชมเบอร ( Nancy A Chambers  1975)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาทางการคิด ความสามารถในบทบาทของการกระทําและระดับของการพัฒนาทางจริยธรรมของ
เด็กอายุ 7,10 และ 16 ป ซ่ึงเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในเมืองใหญกับเมืองเล็กท่ีอยูในระดับชนชั้นกลาง    
โดยใชเครื่องมือของ เพียรเจต   โคลเบอรก  และ WISC-R ผลปรากฏวา พบความแตกตางในการคิด
ทางตรรกศาสตร ความสามารถในบทบาทการเลนเกม และการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก 
ในเมืองใหญและเมืองเล็กในบางแบบสอบถามเทานั้น จริยธรรมมีความสัมพันธกับความสามารถทาง
ภาษามากท่ีสุด และนอยท่ีสุดกับความคิดใหเหตุผลดานมิติสัมพันธ สวนการคิดใหเหตุผล 
ทางตรรกศาสตร ความสามารถในบทบาทการกระทํา และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสัมพันธกันแบบ
ขนานกันไป 
 วอลลิน (Gloria  Jane.  Wallin  1978)  ไดศึกษาความสัมพันธของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการเรียนไมปกติ  นักเรียนไดรับการฝกฝนทางศาสนา กับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  
กลุมตัวอยางเปนเด็กชายชาวยิว  จํานวน 48 คน ท่ีมาจากครอบครัวระดับกลางในเมืองนิวยอรค ซ่ึง
กําลังเรียนระดับจูเนียรไฮสกูลจากเกรด 1-7 หรือ 8  แบงกลุมตัวอยางท้ังหมดออกเปน 4 กลุม กลุม
ละ 12 คน คือ  นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนไมปกติจากโรงเรียนราษฎรท่ีไมสอนศาสนาและ
จากโรงเรียนราษฎรท่ีสอนศาสนาของชาวยิว  ผลปรากฏวา  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
ชายชาวยิวท่ีเรียนไมปกติและนักเรียนท่ีเรียนไดตามปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
นักเรียนท่ีไดเรียนตามปกติมีคะแนนสูงกวาและนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีสอนศาสนาใหเหตุผลทาง
จริยธรรมสูงกวานักเรียนท่ีไมเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา  ซ่ึงผลวิจัยครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการฝกฝนทาง
ศาสนาของชาวยิว  มีผลตอการสงเสริมพัฒนาการทางการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
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 จากแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาว  สรุปไดวา การพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียน
วัดปาไผ  เปนกระบวนการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   
มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ สอดคลองกับการกําหนดจุดมุงหมายตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  โดยผูวิจัยไดวางแนวทางการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวดัปาไผ  ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ 5  องคประกอบ  คือ  1) การกําหนด
นโยบายและสรางความตระหนัก  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การจัดผูดูแล  4) การจัดกิจกรรม
สงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ  5) การประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
 

ข้ันตอนการศึกษาวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนของการวิจัย  ดังนี้ 
 

ข้ันตอน  การดําเนินงานวิจัย 
   
ข้ันตอนท่ี 1  การศึกษาและ
วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการวิจัย 

 

1.  การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของ 
2. วิเคราะหแนวคิดและองคประกอบสําคัญ 
ของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   
ข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของนักเรยีน 
โรงเรียนวัดปาไผ 

 

1.  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจากแนวคิด  
ทฤษฎี  ท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1  จัดทํารางระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
2.  นํารางระบบท่ีพัฒนาข้ึน  มาเขาท่ีประชุม 
สนทนากลุม  เพ่ือจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนวัดปาไผ 

   
ข้ันตอนท่ี 3  การทดสอบระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนวัดปาไผ 
ท่ีสงผลตอพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ของนักเรียน โดยการนําไป
ทดลองใชและประเมินผล 
การใชระบบ 

 

1.  นําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไปทดลองใช 
ในโรงเรียนวัดปาไผ 
2.  ประเมินผลการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
ท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  ในบทนี้นําเสนอ
รายละเอียด  เรื่อง  ประชากร  เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติท่ีใช  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก   
 1.  ครูผูสอนทุกคนของโรงเรียนวัดปาไผ  ปการศึกษา 2561  จํานวน 32  คน   
 2.  นักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ปการศึกษา 2561 
จํานวน 299 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 123 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 412 คน   
 3.  ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ ปการศึกษา 2561 จํานวน 400 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  โดยมีข้ันตอน 
การสรางเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล  ดังนี้ 
 วิธีการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ดังนี้ 
 1.1  สาระระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.2  การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกวิกฤตสังคม  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.3  แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.4  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  จากเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.5  ศึกษา  เรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค   
ของคุณธรรม  8 ประการ  คุณธรรมจากเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
 2.  กําหนดกรอบและเกณฑการประเมินของแบบประเมินพฤตกิรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ   ดังนี้ 
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 3.  สรางแบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ    
 ลักษณะของเครื่องมือ 
 แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน  มีลักษณะการประเมินพฤติกรรมและตัวชี้วัดท่ีกําหนดกับนักเรียนเปนรายบุคคลตามเกณฑ   
ดังนี้   
  1.  ความมีวินัย  พิจารณาจากตัวชี้วัด  คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การตรงตอเวลา 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลการกระทําของตนเอง 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน 

  2.  ความซ่ือสัตย  พิจารณาจากตัวชี้วัด  คือ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  การทําการบานดวยตนเอง 

ตัวชี้วัดท่ี 2  การปฏิบัติตนเปนคนพูดจริงทําจริง 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตยสุจริต 

  3.  ความประหยัด  พิจารณาจากตัวชี้วัด  คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การใชทรัพยสินของตนเองอยางประหยัด 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การใชทรัพยสินของสวนรวมอยางคุมคา 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การใชน้ําและไฟฟาอยางคุมคา 

4.  ความมีเมตตา  พิจารณาจากตัวชี้วัด  คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การแสดงความมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การแสดงอาการทางกาย  วาจา  ตอผูอ่ืนอยางนุมนวล 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การเสียสละเวลาปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

        และสังคม 
5.  ความใฝรูใฝเรียน  พิจารณาจากตัวชี้วัด  คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การกระตือรือรน  ตั้งใจ  มุงม่ันในการเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรู 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 

     โรงเรยีน 
6.  ภูมิใจในความเปนไทย  พิจารณาจากตัวชี้วัด  คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การออนนอมถอมตนและมีความเคารพผูใหญ 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การรวมกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับชาติ  ศาสนา   

     พระมหากษัตริย 
เกณฑการประเมินพฤติกรรม  กําหนดการประเมินแตละตัวชี้วัด  ดังนี ้
  ระดับดี (ระดับ 3)  นักเรียนปฏิบัติเปนประจํา  
  ระดับพอใช (ระดับ 2)  นักเรียนปฏิบัติบอย 
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  ระดบัปรับปรุง (ระดับ 1)  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง   
โดยมีวิธีการประเมินแบงตามผูประเมินเปน  กลุม  ดังนี้ 

1.  ครูผูสอนทุกคนประเมินนักเรียนในระดับชั้นท่ีสอน  โดยครูประชุมกลุม (focus  
group)  เพ่ือประเมินพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลรวมกัน  และสรุปผลระดับพฤติกรรมนักเรียน
วาแตละคนมีพฤติกรรมแตละตัวบงชี้อยูในระดับใด   

2.  นักเรียนประเมินตนเอง  โดยพิจารณาวาตนเองมีพฤติกรรมแตละตัวบงชี้อยูใน
ระดับใด   

3.  ผูปกครองประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยประเมินพฤติกรรมของบุตรหลาน
วามีพฤติกรรมแตละตัวบงชี้อยูในระดับใด   
  ผลการประเมินท่ีไดจากการประเมินของผูประเมินท้ัง 3 กลุม  มาเฉลี่ยเพ่ือสรุป
นักเรียนเปนรายบุคคล  วาแตละตัวชี้วัดนักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับใด  โดยมีผลการประเมิน  
3 ระดับ  คือ  ระดับดี (3)  ระดับพอใช (2)  และระดับปรับปรุง (1) 
 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  นําแบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน  ท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)  และสํานวนภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม  โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม (IOC = Index of item Objective Congruence)  ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญแตละทานลงความเห็นและใหคะแนนดังนี้ 
   +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นใชได 
     0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นใชไดหรือไม 
    -1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นใชไมได 
 พบวา  เม่ือใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว  แบบประเมินอยูในระดับเปนท่ียอมรับ 
 2.  นําแบบประเมินท่ีเปนท่ียอมรับนี้ไปทดลองใช  โดยใหครูในโรงเรียนท่ีสอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1  ทุกคน  รวมกันทดลองประเมินตามเกณฑ  นําแบบประเมินไปใหนักเรียนประเมิน
ตนเอง  และนําไปใชผูปกครองทดลองใช   
 3.  นําแบบประเมินท่ีทดลองใช  มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน  โดยใชสัมประสิทธิ์

แอลฟา  (α–coefficient )  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ  0.86   
 4.  นําแบบประเมินไปใชจริงกับประชากร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัย  เปน  2  ตอน  ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ  ซ่ึงมีวิธีดําเนินงาน  ดังนี้ 
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 1.1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2547)  ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไว   
5  องคประกอบ  คือ   
   1)  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   
   2)  การคัดกรองนักเรียน   
   3)  การสงเสริมนักเรียน   
   4)  การปองกันและแกไขปญหา   
   5)  การสงตอ   
 1.2  นําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในขอ  1.1  มาดําเนินงานในโรงเรียนวัดปาไผ  ป
การศึกษา  2560 

1.3 วิเคราะหผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และหาขอบกพรองจาก
การนําระบบดูแลชวยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมาใชในปการศึกษาท่ี
ผานมา  โดยมีผูเชี่ยวชาญ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา   คณะครู  ตัวแทน
เครือขายผูปกครอง  และสภานักเรียน  เขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  และสรุปปญหาท่ีพบ  จากนั้นรวมกันกําหนดแนวทางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ข้ึนใหม 
 1.4  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และจัดทํารางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โดยจัดการประชุมสนทนากลุม (focus  group)  ซ่ึงมีผูเขารวมประชุม  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญ  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา   คณะครู  ตัวแทนเครือขายผูปกครอง   
และสภานักเรียน  รวมกันกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จัดทํากรอบ  
กําหนดนโยบายระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ซ่ึงพัฒนาจากของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข  5 องคประกอบ  ดังนี้ 
   1)  การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก 
   2)  การคัดกรองนักเรียน  
   3)  การจัดผูดูแลนักเรียน 
   4)  การจัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ 
   5)  ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 
 ซ่ึงในแตละองคประกอบมีแนวทางการดําเนินงานทุกองคประกอบ 
 
ตอนท่ี 2  การทดสอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวัดปาไผ ท่ีสงผลตอพฤติกรรม
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
 ในข้ันตอนนี้  ผูวิจัยไดนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มาใชพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ในปการศึกษา  2561  โดย
ดําเนินงานตาม  5 องคประกอบ  ดังนี้ 
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 องคประกอบท่ี 1  กําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก  การดําเนินงานในข้ันนี้
เปนการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  พรอม
กําหนดคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีตองการพัฒนา  และสรางความ
ตระหนักใหทุกคนเห็นความสําคัญและรูตนเองวาควรพัฒนาอะไร  มีข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.1  ตั้งคณะกรรมการ  ประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหาร  ครู  
ตัวแทนผูปกครองเครือขาย  สภานักเรียน  เพ่ือวิเคราะหสภาพความพรอมและพ้ืนฐานของโรงเรียน  
สภาพนักเรียนวาปจจุบันมีจุดเดน  จุดดอยอยางไร 

1.2  ใหคณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด  พรอมสังเคราะห  กําหนดคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีจะสงเสริมใหเกิดกับนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 

1.3 กําหนดตัวชี้วัดท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของโรงเรียน  กําหนดเปนนโยบายใหนักเรียน  ครู  ผูปกครองนักเรียน  ทราบ 

1.4 สรางความตระหนักและความเขาใจใหเห็นความสําคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจะพัฒนา  ใหครู  ผูปกครอง  โดยเฉพาะนักเรียนตองทราบและเขาใจ  
มีความรูและรูจุดประสงคของการวัดและประเมินพฤติกรรม 
 องคประกอบท่ี 2  คัดกรองนักเรียน  ดําเนินการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล  โดย
ใชแบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 
 2.1  คัดกรองนักเรียน  โดยมีผูประเมิน 3 กลุม  ไดแก   
   2.1.1  ครูผูสอนนักเรียนในระดับชั้นนั้นๆ  เปนผูประเมินนักเรียนเปน
รายบุคคล  ใชวิธีการประเมินโดยประชุมสัมมนาแบบสนทนากลุม (focus  group)  โดยประชุม
พิจารณาพฤติกรรมนักเรียนตามตัวชี้วัดท่ีละคน  แลวลงมติวานักเรียนคนใดมีพฤติกรรมอยูใน 
ระดับใด 
   2.1.2  นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเอง  โดยกอนประเมินสรางความ
ตระหนักใหนักเรียนเขาใจวิธีการประเมิน  การนําผลการประเมินไปใช  และใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย   
หลังจากนั้นใหนักเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
   2.1.3  ผูปกครองนักเรียนเปนผูประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยกอน
การประเมินมีการชี้แจงใหผูปกครองเขาใจแบบและวิธีการประเมิน 
   2.2  นําผลการประเมินนักเรียนจากผูประเมินท้ัง 3 กลุม  มาหาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ของนักเรียนเปนรายบุคคล  วานักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยูในระดับใด 
 2.3  จัดนักเรียนเปน 3  กลุม  ตามผลการประเมิน  ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.00  มีพฤติกรรมอยูในระดับดี  จัดอยูในกลุมดี 
 คาคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  มีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช  จัดอยูในกลุมพอใช 
 คาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  มีพฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง  จัดอยูในกลุมปรับปรุง 
 
 องคประกอบท่ี 3  จัดผูดูแลนักเรียน   



55 
 

3.1  จัดบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเปนผูดูแลนักเรียน  เปน 3 กลุม  เชนกัน  ไดแก 
3.1.1  จัดครูท่ีปรึกษาเปนผูดูแลนักเรียนทุกกลุมเปนระดับชั้น  ซ่ึงคละ

นักเรียนกลุมดี  พอใช  และปรับปรุง  โดยอัตราสวนของครูท่ีปรึกษาตอนักเรียนเทากับ 1 : 25 
3.1.2  จัดครูผูสอนนักเรียนเปนครูพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียนกลุมพอใช  โดย

อัตราสวนของครูพ่ีเลี้ยงตอนักเรียนเทากับ  1 : 10 
   3.1.3  จัดครูผูสอนใหดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุงอยางใกลชิด  เรียกวา   
ครูพอครูแม  ดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน  โดยอัตราสวนของครูตอนักเรียนเทากับ 
1 : 5   

3.2  กําหนดบทบาทหนาท่ี  และหนาท่ีการดูแลนักเรียนและประชุมชี้แจงท้ังครูและ
นักเรียน  ใหแตละกลุมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
 องคประกอบท่ี 4  การจัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ  
 ข้ันตอนนี้เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือนักเรียนแตละกลุม  
ดังนี้ 
 4.1  กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนการจัด
กิจกรรมใหนักเรียนทุกกลุมไดรวมปฏิบัติ  กิจกรรมท่ีจัดมีหลากหลาย  และมีระยะเวลาดําเนินงานเปน
รายวนั  รายสัปดาห  รายภาคเรียน  และรายป  ไดแก 
  1)  กิจกรรมโฮมรูม ระยะเวลาท่ีจัด ทุกวัน  ชวงเชากอนเรียนคาบท่ี 1 
  2)  กิจกรรมแนะแนว ระยะเวลาท่ีจัด   ทุกสัปดาห  ในคาบเรียนสุดทาย 
ของวนัจันทร 
  3)  กิจกรรมเยี่ยมบาน ระยะเวลาท่ีจัด ทุกภาคเรียน  ชวงเปดของแตละ 
ภาคเรียน 
  4)  กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีปาไผ  ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกเดือน  เดือนละ 1 ครั้ง 
  5)  กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด  ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  ปละ 1 ครั้ง 
  6)  กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม  ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  ปละ 1 ครั้ง 
  7)  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ระยะเวลาท่ีจัด   
ทุกปการศึกษา  ตามรายการวันสําคัญ 
 4.2  กิจกรรมปองกัน หมายถึง การจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนกลุมท่ีมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับพอใชและปรับปรุง เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนรวมดําเนินงานโครงการ โดยมุงหวังพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และขณะเดียวกันใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
กิจกรรมดังกลาว คือ กิจกรรมตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  กิจกรรมฐานการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพ จํานวน  12  ฐาน ดังนี ้

ฐานการเรียนรูท่ี 1 เกษตรรุนเยาว 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ประดษิฐ ประดอย 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 บานขนมหวาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ผลิตภัณฑครัวเรือน 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 ดนตรีพ้ืนบาน 
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ฐานการเรียนรูท่ี 6 ชํานาญงานชาง 
ฐานการเรียนรูท่ี 7 จัดสถานท่ี 
ฐานการเรียนรูท่ี 8 ชางเสริมสวย 
ฐานการเรียนรูท่ี 9 สตูดิโอจูเนี่ย 
ฐานการเรียนรูท่ี 10 ดนตรีสากล 
ฐานการเรียนรูท่ี 11 ศิลปะการแสดง 

  ฐานการเรียนรูท่ี 12 สิ่งประดิษฐจากปูนซีเมนต   
 ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  และดําเนินกิจกรรมตอเนื่องตลอดท้ังป ทุกวัน โดยให
นักเรียนใชเวลาวางในชวงเชา กลางวัน ละเย็น และชั่วโมงชุมนุมมารวมกิจกรรม  
 4.3  กิจกรรมชวยเหลือ  เปนกิจกรรมท่ีจัดใหกับนักเรียนกลุมปรบัปรุง  กรณีท่ีนักเรียนมี
พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไมเปลี่ยนแปลง  เม่ือมีการ
ประเมินผลเปนระยะ ๆ  แลว  โดยจัดกิจกรรม “พบแพทย  พบพระ  พบธรรมะ  พบตนเอง”  
ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกภาคเรียน  ชวงหลังจากการสอบปลายภาคแตละภาคเรียน 
 องคประกอบท่ี 5  ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  เปนการดําเนินงานติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผลการดูแลพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
ของนักเรียนทุกกลุมท่ีดูแล  ซ่ึงมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 5.1  ใหผูรับผิดชอบดูแลนักเรียน  คอยสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียนเปนพิเศษ   
และถามีพฤติกรรมในทางเสี่ยงใหคอยปองกัน  ชวยเหลือ 

5.2  จัดประชุมครูท่ีดูแลนักเรียนทุกเดือน  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  ศึกษาปญหา 
ของนักเรียนท่ีดูแล  และหาแนวทางชวยเหลือแกไข 
 5.3  ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยครูผูสอนทุกกลุมสาระประชุม
จัดทําสนทนากลุม (focus  group)  ทุกเดือน  เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง 
ดีข้ึนหรือไม  หลังจากจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว 
 5.4  ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยใหครูผูสอน  นักเรียนประเมิน
ตนเอง  และผูปกครองนักเรียน  เปนผูประเมิน  แลวนํามาเปรียบเทียบวามีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนหรือไม  ถา
พบวานักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน  ในปการศึกษาตอไปใหยายกลุมดูแล  จากพอใชเปนดี  ปรับปรุงเปน
พอใช  ในขณะเดียวกัน  ถามีเด็กท่ีพฤติกรรมจากดีลงไปเปนพอใช  หรือปรับปรุง  ตองหาทางปองกัน
อยางเขมงวด 
 5.5  สรุปขอมูลการประเมินเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาในปตอ ๆ ไป 
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แผนภูมิท่ี 2   ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 

กําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก 

คัดกรองนักเรียน 
- กลุมดี 
- กลุมพอใช 
- กลุมปรบัปรุง 

จัดผูดูแล 
- ครูท่ีปรึกษา   ดูแลนักเรียนท้ัง 3 กลุม 
- ครูพ่ีเลี้ยง ดูแลนักเรียนกลุมพอใช   
- ครูพอครูแม ดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุง 

จัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ 

ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม  จรยิธรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค 
จัดใหกับนักเรียนท้ัง 3 กลุม 

กิจกรรมปองกัน 
จัดใหกับนักเรียนกลุมพอใช 

และกลุมปรับปรุง 

กิจกรรมชวยเหลือ 
จัดใหกับนักเรียนกลุมปรับปรุง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. ดําเนินการเก็บขอมูล  โดยการประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  ซ่ึงไดดําเนินงานดังนี้ 

1.1 ใหครูผูสอนนักเรียนแตละชั้นทุกสาระการเรียนรูประชุมรวมกันเพ่ือประเมิน
พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเปนรายบุคคล  โดย
ประเมินกอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1.2 ใหนักเรียนประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของตนเอง  โดยประเมินกอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1.3 ใหผูปกครองประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยประเมินกอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

2. นําผลการประเมินจากผูประเมิน 3 กลุม  มารวมเฉลี่ยเพ่ือดูผลพฤติกรรมของ
นักเรียนเปนรายบคุคล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

1. นําผลจากการประเมินพฤติกรรม  มาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐาน  คาแจกแจงความถ่ี  
หาคารอยละ  คาคะแนนเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค  กอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยใชสถิติ  t-test  แบบ  
Dependent   

3. ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนวัดปาไผ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนกอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยผูวิจัยขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ตอนท่ี 3  ขอมูลคุณภาพนักเรียนจากการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 
 
ตอนท่ี 1  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ   
 
 จากการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยใชแนวทางของ 
กรมสุขภาพจิตและกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไดดําเนินงานมาตั้งแตปการศึกษา 2558-2560  
พบวา การดําเนินงานไมไดผลเทาท่ีควร โรงเรียนจึงดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โดยใชแนวทางเดิมของกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข สวนใดท่ีไดผลจะคงเดิมและพัฒนา
บางองคประกอบ โดยจัดประชุมผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู  
ตัวแทนเครือขายผูปกครอง  และสภานักเรียน เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และไดแนวทางดําเนินงานมา 5 องคประกอบ เม่ือทดลองใชพบวา เปนระบบท่ีชวย
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนไดดี ซ่ึงระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผท่ีพัฒนาข้ึน มีองคประกอบท่ีแตกตางจากระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเดิม   
 จากนั้นนํารางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดปาไผ ท่ีประกอบดวย   
5  องคประกอบท่ีพัฒนานี้ ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุม (focus  
group)  เพ่ือกําหนดองคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หลังจากนั้นนําไปทดลองใช  
พบวา  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผท่ีพัฒนาข้ึน มี 5  องคประกอบ  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  แสดงองคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือเดิมและองคประกอบของระบบดูแล 
               ชวยเหลือท่ีพัฒนาข้ึนใหม 
 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของกรมสุขภาพจิตและกระทรวงศึกษาธิการ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนวัดปาไผท่ีพัฒนา 

1.  การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 1.  การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก 
2.  การคัดกรองนักเรียน 2.  การคัดกรองนักเรียน 
3.  การสงเสริมนักเรียน 3.  การจัดผูดูแลนักเรียน 
4.  การปองกันและแกไขปญหา 4.  การจัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ 
5.  การสงตอ 5.  การประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 
 

1.  การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก โดยท่ีประชุมสนทนากลุม รวมกัน
กําหนดนโยบาย  กําหนดคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยกําหนด
ตัวชี้วัดพฤติกรรม ในขณะเดียวกันดําเนินงานสรางความตระหนักใหกับครูผูสอน นักเรียน  และ
ผูปกครองนักเรียน เห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน 
 2.  การคัดกรองนักเรียน โดยท่ีประชุมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการคัดกรองนักเรียน  
ซ่ึงใหครูผูสอน  นักเรียนประเมินตนเอง และผูปกครองนักเรียน  เปนผูประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล  
ทําการประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามขอบขายและ
เกณฑการคัดกรองท่ีโรงเรียนกําหนด ผลการคัดกรองนักเรียนในปการศึกษา 2561  จํานวน  412 คน  
ไดจัดนักเรียนเปน 3  กลุม  ดังนี้ 
   2.1  นักเรียนกลุมดี  จํานวน  154  คน 
   2.2  นักเรียนกลุมพอใช  จํานวน  135  คน 
   2.3  นักเรยีนกลุมปรับปรุง  จํานวน  123  คน 

3.  การจัดผูดูแลนักเรียน  ท่ีประชุมสนทนากลุมไดเสนอใหมีการจัดครูเปนผูดูแล
นักเรียน  และกําหนดบทบาทหนาท่ีในการดูแลนักเรียน  3  กลุม  ดังนี้ 

3.1  จัดครูท่ีปรึกษาผูดูแลนักเรียนทุกกลุมเปนระดับชั้น  ซ่ึงคละนักเรียน
กลุมดี  พอใช  และปรับปรุง  โดยอัตราสวนของครูท่ีปรึกษาตอนักเรียนเทากับ 1 : 25   
ดังตารางตอไปนี้  
 
ตารางท่ี 4  แสดงการจัดครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนกลุมดี ในปการศึกษา  2561 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ครูท่ีปรึกษา 

ป.1 30 นางบุปผา  จึงตระกูล 
ป.2 29 นางนงนุช  คุมพันธ 
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ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ครูท่ีปรึกษา 

ป.3 16 นางสาวสายสุนีย  จันทรด ี
ป.4 20 นางสาวกัญญาภรณ  ศรีนินทิน 
ป.5 22 นางสาวศรีสุดา  พรมภักดี 
ป.6 18 นางสาวสิริประภากรณ  เรียบรอย 
ม.1 24 นางวัลภา  สุวรรณภา 
ม.2 10 นางนิติยา  ปนยอย 
ม.3 17 นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน 
รวม 154  

 
   3.1.2  จัดครูพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียนกลุมพอใช  โดยอัตราสวนของครูพ่ีเลี้ยงตอ
นักเรียนเทากับ  1 : 10  ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5  แสดงการจัดครูพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียนกลุมพอใชในปการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ครูท่ีปรึกษา 

ป.1 20 นางลําไย  อ่ิมสิน / นางสาวบุญฤดี  คําดี 
ป.2 22 นายมานิตย  จันทะบูรณ /  
ป.3 10 นางระเบียบ  อุบลวตัร 
ป.4 15 นายศรันยวิทย นพโสภณ 
ป.5 18 นายไพฑูรย  ปจฉิม  
ป.6 11 นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ  จันทรัตน  
ม.1 18 นางธนญา  ชนะพันธ  
ม.2 8 นางสาวสุภาพร อินทรหอม 
ม.3 8 นายพิทักษพงศ  สรอยสังวาลย 
รวม 135  

 
   3.1.3  จัดครูใหดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุงอยางใกลชิด  เรียกวา  ครูพอ 
ครูแม  ดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน  โดยอัตราสวนของครูตอนักเรียนเทากับ  
1 : 5  ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6  แสดงการจัดครูพอครูแมดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุงในปการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ครูท่ีปรึกษา 

ป.1 8 นางสาวปอยหลวง  ทิวาวงษ / นางบุปผา  จึงตระกูล 
ป.2 1 นางสิริกร  ภัทรกรกาญจน 
ป.3 9 นางเพ็ชรรัตน  บุญตา / นางสาวสายสุนีย  จันทรด ี
ป.4 17 นายจิระยุทธ  จันภักดี / นางสาวกัญญาภรณ  ศรีนินทิน 
ป.5 15 นางพรรณี  เรณูหอม / นางสาวศรีสุดา  พรมภักดี 
ป.6 18 นางสาวนารา  นิลนันท  / นายพิรัชยกฤตย  กระแสเวส 
ม.1 12 นางสงกรานต  เกตุบุญมี / นางวัลภา  สุวรรณภา 
ม.2 7 นางรานี  ตนัสิน / นางนิติยา  ปนยอย 
ม.3 9 นายอรรณนพ  พรหมสูตร / นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน 
รวม 123  

 
 4.  การจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน  และชวยเหลือนักเรียน  ท่ีประชุมสนทนากลุม 
ไดเสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน  ดังนี้ 
  4.1  จัดกิจกรรมสงเสริมใหกับนักเรียนทุกกลุมไดรวมปฏิบัติ กิจกรรมท่ีจัด 
มีหลากหลาย  และมีระยะเวลาดําเนินงานเปนรายวัน  รายสัปดาห  รายภาคเรียน  และรายป  ไดแก  
กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมเยี่ยมบาน  กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีปาไผ  กิจกรรมกีฬา
ตานยาเสพติด กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย   
  4.2  จัดกิจกรรมปองกันใหกับนักเรียนกลุมท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับพอใชและ
ปรับปรุง  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และใหนักเรียนรูจัก 
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  กิจกรรมดังกลาว คือ กิจกรรมตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมฐานการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพ จํานวน 12 ฐาน ดังนี้ 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 เกษตรรุนเยาว 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ประดิษฐ ประดอย 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 บานขนมหวาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ผลิตภัณฑครัวเรือน 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 ดนตรีพ้ืนบาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 6 ชํานาญงานชาง 
ฐานการเรียนรูท่ี 7 จัดสถานท่ี 
ฐานการเรียนรูท่ี 8 ชางเสริมสวย 
ฐานการเรียนรูท่ี 9 สตูดิโอจูเนี่ย 
ฐานการเรียนรูท่ี 10 ดนตรีสากล 
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ฐานการเรียนรูท่ี 11 ศิลปะการแสดง 
  ฐานการเรียนรูท่ี 12 สิ่งประดิษฐจากปูนซีเมนต   
 ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  และดําเนินกิจกรรมตอเนื่องตลอดท้ังป ทุกวัน โดยให
นักเรียนใชเวลาวางในชวงเชา กลางวัน ละเย็น และชั่วโมงชุมนุมมารวมกิจกรรม   
  4.3  จัดกิจกรรมชวยเหลือใหกับนักเรียนกลุมปรับปรุง  กรณีท่ีนักเรียนมีพฤติกรรม
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไมเปลี่ยนแปลง  เม่ือมีการประเมินผลเปน
ระยะ ๆ  แลว  โดยจัดกิจกรรม “พบพระ  พบธรรมะ  พบตนเอง”  ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกภาคเรียน  
ชวงหลังจากการสอบปลายภาคแตละภาคเรียน 
 5.  การประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ท่ีประชุมกลุมไดเสนอแนวทางการดําเนินงาน
ติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลการดูแลพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนทุกกลุมท่ีดูแลอยางตอเนื่อง  โดยใหครูผูรับผิดชอบดูแลนักเรียน  คอยสอดสอง
ดูแลพฤติกรรมนักเรียนเปนพิเศษ  จัดประชุมครูท่ีดูแลนักเรียนทุกเดือน  ใหครูผูสอนทุกกลุมสาระ
ประชุมจัดทําสนทนากลุม (focus  group)  ทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ของนักเรียน  และใหครู  ผูปกครอง  และนักเรียนเปนผูประเมิน  ทําการประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียนเปนรายบคุคล   
 
ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 การศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของนักเรียน  กอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยใชแบบประเมิน
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผูประเมินคือ   
ครูผูสอน  นักเรียนประเมินตนเอง  และผูปกครองนักเรยีน  ทําการประเมินพฤติกรรมกอนและหลัง
การนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใช  ซ่ึงการประเมินปรากฏผลดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 7  แสดงผลการประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงคของนักเรียน  กอนการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    ปการศึกษา 2561 

 

ชั้น 
จํานวน 
(คน) 

รอยละของจาํนวนนักเรยีน 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 
ดี พอใช ปรับปรุง 

ป.1 58 31.70 49.55 18.75 2.12 0.64 พอใช 
ป.2 52 31.22 47.96 20.81 2.11 0.64 พอใช 
ป.3 35 17.84 61.08 21.08 1.96 0.52 พอใช 
ป.4 52 37.41 34.69 27.89 2.13 0.67 พอใช 
ป.5 55 33.71 47.54 18.75 2.13 0.64 พอใช 
ป.6 47 28.00 51.19 20.81 2.14 0.64 พอใช 
ม.1 54 21.34 57.58 21.08 2.11 0.52 พอใช 
ม.2 25 31.23 40.88 27.89 2.01 0.67 พอใช 
ม.3 34 31.70 49.55 18.75 1.95 0.52 พอใช 
รวม 412 29.34 49.03 21.62 2.07 0.71 พอใช 

 
 จากตารางท่ี 7  พบวา  ในภาพรวมปการศึกษา  2561  กอนการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  นักเรียนมีพฤติกรรมรวมเฉลี่ยอยูในระดับพอใช  คาเฉลี่ยของพฤติกรรมเทากับ  2.07  เม่ือ
พิจารณารายละเอียด  พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ  29.34  ระดับพอใช  
คิดเปนรอยละ  49.03  และระดับปรับปรุง  คิดเปนรอยละ  21.62   
 เม่ือพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา นักเรียนทุกระดับชั้นมีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช  
โดยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด เทากับ  2.14  และนักเรียนมี
พฤติกรรมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 28.00 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรม
ต่ําสุด เทากับ  1.95  และนักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ  31.70 
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ตารางท่ี 8  แสดงรอยละของจํานวนนักเรียน  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประเมิน 
  พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนักเรียน   
  กอนการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ปการศึกษา 2561  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง  
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 412 คน 
 

พฤติกรรม 
รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดรับการประเมินจากผูประเมิน 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ครู นักเรียน ผูปกครอง รวม 
ดี พอใช ปรับปรุง ดี พอใช ปรับปรุง ดี พอใช ปรับปรงุ ดี พอใช ปรับปรุง 

ความมีวินัย 33.48 48.66 17.86 43.75 44.64 11.61 34.82 48.21 16.96 36.16 46.88 16.96 2.19 0.70 พอใช 

ความ
ซื่อสัตย 

35.71 48.21 16.07 41.07 49.11 9.82 35.71 53.13 11.16 35.71 51.79 12.50 2.23 0.65 พอใช 

ความ
ประหยัด 

27.68 36.61 35.71 31.25 38.39 30.36 28.13 37.05 34.82 28.13 41.07 30.80 1.97 0.76 พอใช 

ความมี
เมตตา 

31.25 55.36 13.39 34.82 54.02 10.71 34.82 51.79 13.39 34.82 51.79 13.39 2.21 0.66 พอใช 

ความใฝรู 
ใฝเรียน 

18.75 49.11 32.14 19.64 49.11 31.25 18.30 50.00 31.70 18.75 49.55 31.70 1.87 0.69 พอใช 

ภูมิใจใน
ความเปน

ไทย 
32.14 49.11 18.75 33.48 48.66 17.86 30.36 49.11 20.54 32.14 49.11 18.75 2.13 0.70 พอใช 

รวมเฉล่ีย 32.14 49.11 18.75 35.71 46.43 17.86 32.59 49.55 17.86 31.70 49.55 18.75 2.12 0.64 พอใช 

 
 จากตารางท่ี 8  พบวา  ในภาพรวมนกัเรียน กอนการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช  คาเฉลี่ยของพฤติกรรม  เทากับ  2.12  เม่ือพิจารณาจากผู
ประเมินท้ัง 3 กลุม  พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  31.70  ระดับพอใช  
คิดเปนรอยละ  49.55  และระดับปรับปรุง  คิดเปนรอยละ  18.75   
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมนักเรียนแยกเปนรายดาน  ตามการประเมินของผูประเมินท้ัง  
3 กลุม  พบวา  พฤติกรรมของนักเรียนทุกดานอยูในระดับพอใช  โดยเรียงลําดับพฤติกรรมดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามคาเฉลี่ยของพฤติกรรมนักเรียนจากมากไป
นอยไดดังนี้  พฤติกรรมดานความซ่ือสัตย  ดานความมีเมตตา  ดานความมีวินัย  ดานภูมิใจในความ
เปนไทย  ดานความประหยัด  และดานความใฝรูใฝเรียน  คาเฉลี่ยของพฤติกรรม เทากับ 2.23 , 
2.21 , 2.19 , 2.13 , 1.97  และ  1.87  ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณารอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับดี โดยเรียงลําดับพฤติกรรม
ดานท่ีมีรอยละจากมากไปนอยไดดังนี้  พฤติกรรมดานความมีวินัย  ดานความซ่ือสัตย  ดานความมี
เมตตา  ดานภูมิใจในความเปนไทย  ดานความประหยัด  และดานความใฝรูใฝเรียน  คิดเปนรอยละ  
เทากับ  36.16 , 35.71 , 34.82 , 32.14 , 28.13  และ  18.75  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
      อันพึงประสงคของนักเรียน  หลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
      ปการศึกษา 2561 

 

ชั้น 
จํานวน 
(คน) 

รอยละของจาํนวนนักเรยีน 
คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 
ด ี พอใช ปรับปรุง 

ป.1 58 79.55 11.70 8.75 2.62 0.64 ด ี
ป.2 52 77.96 11.22 10.82 2.61 0.64 ด ี
ป.3 35 71.08 17.84 11.08 2.56 0.52 ด ี
ป.4 52 64.69 20.41 14.90 2.13 0.67 พอใช 
ป.5 55 77.54 13.71 8.75 2.66 0.64 ด ี
ป.6 47 71.19 18.00 10.81 2.64 0.64 ด ี
ม.1 54 77.58 11.34 11.08 2.67 0.52 ด ี
ม.2 25 60.88 21.23 17.89 2.01 0.67 พอใช 
ม.3 34 79.58 11.70 8.75 2.68 0.52 ด ี
รวม 412 73.34 15.24 11.43 2.51 0.61 ด ี

 
 จากตารางท่ี 9  พบวา  ในภาพรวมปการศึกษา  2561  หลังการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  นักเรียนมีพฤติกรรมรวมเฉลี่ยอยูในระดับดี คาเฉลี่ยของพฤติกรรมเทากับ 2.51  เม่ือ
พิจารณารายละเอียด  พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  73.34  ระดับพอใช  
คิดเปนรอยละ  15.24  และระดับปรับปรุง  คิดเปนรอยละ  11.43   
 เม่ือพิจารณาเปนระดับชั้น พบวา  นักเรียนทุกระดับชั้นมีพฤติกรรมอยูในระดับดี ไดแก 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 , 2 , 3, 5 , 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 , 3  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด เทากับ  2.68  และนักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  
79.58  สวนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมต่ําสุด  เทากับ  2.01  และนักเรียนมี
พฤติกรรมอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  60.88 
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ตารางท่ี 10  แสดงรอยละของจํานวนนักเรียน  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประเมิน 
 พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน   
    หลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ปการศึกษา 2561  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง  
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 412 คน 
 

พฤติกรรม 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดรับการประเมินจากผูประเมิน 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล คร ู นักเรียน ผูปกครอง รวม 

ดี พอใช ปรับปรุง ดี พอใช ปรับปรุง ดี พอใช ปรับปรุง ดี พอใช ปรับปรุง 

ความมีวินยั 70.09 25.45 4.46 71.43 25.89 2.68 72.77 24.11 3.13 74.42 22.45 3.13 2.68 0.52 ดี 

ความซ่ือสัตย 67.41 27.68 4.91 75.89 20.98 3.13 73.21 23.21 3.57 75.88 20.55 3.57 2.69 0.53 ดี 

ความประหยัด 34.82 54.02 11.16 36.16 54.91 8.93 35.27 55.80 8.93 70.05 21.02 8.93 2.56 0.61 ดี 

ความมีเมตตา 41.07 54.91 4.02 45.54 50.89 3.57 44.64 51.79 3.57 44.64 51.79 3.57 2.51 0.56 ดี 

ความใฝรู 
ใฝเรียน 

38.84 50.89 10.27 40.18 50.89 8.93 38.84 50.45 10.71 38.84 50.89 10.27 2.48 0.64 พอใช 

ภูมิใจในความ
เปนไทย 

66.07 29.46 4.46 66.96 29.46 3.57 64.73 29.91 5.36 72.87 22.67 4.46 2.61 0.57 ดี 

รวม 54.91 39.73 5.36 57.14 39.29 3.57 53.57 41.96 4.46 62.78 31.56 5.66 2.59 0.51 ดี 

 
 จากตารางท่ี 10  พบวา  ในภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 จํานวน 412 คน หลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  
คาเฉลี่ยของพฤติกรรม  เทากับ  2.59  เม่ือพิจารณาจากผูประเมินท้ัง 3 กลุม พบวา นักเรียนมี
พฤติกรรมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 62.78  ระดับพอใช  คิดเปนรอยละ  31.56  และระดับ
ปรับปรุง  คิดเปนรอยละ  5.66   
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมนักเรียนแยกเปนรายดาน ตามการประเมินของผูประเมินท้ัง  
3 กลุม  พบวา  พฤติกรรมของนักเรียนดานความซ่ือสัตย  ความมีวินัย ภูมิใจในความเปนไทย ความ
ประหยัด และความมีเมตตา อยูในระดับดี  คาเฉลี่ยของพฤติกรรมเทากับ 2.69 , 2.68 , 2.61 , 2.56 
และ  2.51  ตามลําดับ  สวนดานความใฝรูใฝเรียนอยูในระดับพอใช คาเฉลี่ยของพฤติกรรมเทากับ  
2.48 
 เม่ือพิจารณารอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับดี โดยเรียงลําดับพฤติกรรม
ดานท่ีมีรอยละจากมากไปนอยไดดังนี้ พฤติกรรมดานความซ่ือสัตย ดานความมีวินัย ดานความภูมิใจ
ในความเปนไทย  ดานความประหยัด  ดานความมีเมตตา  และดานความใฝรูใฝเรียน  คิดเปนรอยละ  
เทากับ  75.88 , 74.42 , 72.87 , 70.05 , 44.64  และ  38.84  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11  แสดงผลการเปรียบเทียบรอยละจํานวนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม   
  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  กอนและหลังการใช 
  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ปการศึกษา 2561 

ชั้น 
จํานวน 
(คน) 

รอยละของจาํนวนนักเรยีน 
กอนใชระบบ 

รอยละของจาํนวนนักเรยีน 
หลังใชระบบ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง 

ด ี พอใช ปรับปรุง ด ี พอใช ปรับปรุง ด ี พอใช ปรับปรุง 

ป.1 58 31.70 49.55 18.75 79.55 11.70 8.75 
เพ่ิมข้ึน 
47.85 

ลดลง
37.85 

ลดลง
10.00 

ป.2 52 31.22 47.96 20.81 77.96 11.22 10.82 
เพ่ิมข้ึน
46.74 

ลดลง
36.74 

ลดลง
9.99 

ป.3 35 17.84 61.08 21.08 71.08 17.84 11.08 
เพ่ิมข้ึน
53.24 

ลดลง
43.24 

ลดลง
10.00 

ป.4 52 37.41 34.69 27.89 64.69 20.41 14.90 
เพ่ิมข้ึน
27.28 

ลดลง
14.28 

ลดลง
12.99 

ป.5 55 33.71 47.54 18.75 77.54 13.71 8.75 
เพ่ิมข้ึน
43.83 

ลดลง
33.83 

ลดลง
10.00 

ป.6 47 28.00 51.19 20.81 71.19 18.00 10.81 
เพ่ิข้ึน
43.19 

ลดลง
33.19 

ลดลง
10.00 

ม.1 54 21.34 57.58 21.08 77.58 11.34 11.08 
เพ่ิมข้ึน
56.24 

ลดลง
46.24 

ลดลง
10.00 

ม.2 25 31.23 40.88 27.89 60.88 21.23 17.89 
เพ่ิมข้ึน
29.65 

ลดลง
19.65 

ลดลง
10.00 

ม.3 34 31.70 49.55 18.75 79.58 11.70 8.75 
เพ่ิมข้ึน
47.88 

ลดลง
37.85 

ลดลง
10.00 

รวม 412 29.34 49.03 21.62 73.34 15.24 11.43 
เพ่ิมข้ึน
44.00 

ลดลง
33.79 

ลดลง
10.19 

 
 จากตารางท่ี 11  พบวา  ในภาพรวมปการศึกษา 2561  เม่ือเปรียบเทียบรอยละของ
จํานวนนักเรียน  กอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละกลุมมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนและลดลง  โดยนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับดีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ  44.00  
ระดับพอใชมีจํานวนลดลง  คิดเปนรอยละ  33.79  และระดับปรับปรุงมีจํานวนลดลง  คิดเปน 
รอยละ  10.19 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลคุณภาพนักเรียนจากการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอ
พฤติกรรม  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 
 
ตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงค ประจําปการศึกษา  
                2560 (ภาคเรียนท่ี 2)  และปการศึกษา 2561 (จํานวนนักเรียน 412 คน) 
 

ท่ี สภาพปญหา 

ปการศึกษา 
2560 

ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศกึษา 2561 
ภาคเรยีนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

1 มาโรงเรียนสายไมทันกิจกรรม
หนาเสาธง 

68 7.86 48 6.18 35 4.50 

2 หนีเรียน / โดดเรียน 92 10.64 12 1.54 8 1.03 
3 ไมสนใจการเรียน / กอนกวนใน

ชั้นเรียน 
98 11.33 56 7.21 44 5.66 

4 แตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน 68 7.86 64 8.24 47 6.05 
5 มีพฤติกรรมชูสาว 55 6.36 49 6.31 38 4.89 
6 กาวราว / กระดางกระเดื่อง 51 5.20 32 4.12 25 3.22 
7 ทะเลาะวิวาท 53 6.13 21 2.70 16 2.06 
8 การพนัน / ยาเสพติด 20 2.31 11 1.42 10 1.29 
9 ลักขโมย 16 1.85 7 0.90 5 0.64 
10 ทําลายทรัพยสินของสวนรวม 44 5.09 10 1.29 4 0.51 
 

ท่ีมา  :   ฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 
 
 จากตารางท่ี 12  พบวาจํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงคในแตละสภาพ
ปญหาลดลงจากปการศึกษา 2560  (ภาคเรียนท่ี 2)  โดยสภาพปญหาท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมไมพึง
ประสงคมากท่ีสุด  คือ  การไมสนใจการเรียน / กอกวนในชั้นเรียน  และสภาพปญหาท่ีนักเรียนมี
พฤติกรรมไมพึงประสงคนอยท่ีสุด  คือ  การทําลายทรัพยสินของสวนรวม
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     สงผลใหสถานศึกษาไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้ 
1. โรงเรียนตนแบบการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ระดับ 3  ดาว” โครงการโรงเรยีน

คุณธรรม สพฐ. ของเขตตรวจราชการสวนกลางและเขตตรวจราชการท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
2. โรงเรียนตนแบบสวมสุขสันตสูการเรียนรูคูชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 
นักเรียนไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้ 
ไดรับรางวัลจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ระหวาง วันท่ี 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  
2. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  
3. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  
4. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3  
5. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  
6. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
7. รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันแอโรบกิ ป.1-ป.6 
8. รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
คณะครูไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้ 
1. นางนงนุช คุมพันธ ไดรับรางวัลนวัตกรรม สรางสรรคคนดี “ดานการเรียนการสอน”  

Think Pair Share สูการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จาก สพป.สระบุรี เขต 2  
2. นางนิติยา ปนยอย ไดรับรางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม จาก สพป.สระบุรี เขต 2 
3. นางธนญา ชนะพันธุ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ 

ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
4. นางสาวปอยหลวง ทิวาวงษ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ 

ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
5. นายพิทักษพงศ สรอยสังวาล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม 

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
6. นายศรันยวิทย นพโสภณ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
7. นายศรันยวิทย นพโสภณ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
8. นายศรันยวิทย นพโสภณ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขงขันขับรอง 

เพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
9. นางสาวอาภรณ ราศี ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  

การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
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10.  นางสาวอาภรณ ราศี ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

11.  นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ จันทรัตน ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแขงขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

12.  นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแขงขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

13.  นางสาวศิริประภากรณ เรียบรอย ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแขงขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

14.  นายศรันยวิทย นพโสภณ ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น  
ม.1 - ม.3  
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ของนักเรียนกอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงสรุปสาระสําคัญและ
ผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียน  

2.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ของนักเรียนกอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย  โดยนําเสนอเปน  2 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1  การพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ  และตอนท่ี 2  การทดสอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ของ
โรงเรียนวัดปาไผ  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก   
 1.  ครูผูสอนทุกคนของโรงเรียนวัดปาไผ  ปการศึกษา 2561  จํานวน 32  คน   
 2.  นักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ปการศึกษา 2561 
จํานวน 299 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 123 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 412 คน   
 3.  ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ ปการศึกษา 2561 จํานวน 400 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  
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สรุปผลการวิจัย 
 
 ตอนท่ี 1  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรยีนวัดปาไผ  มีองคประกอบของระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน  5  องคประกอบ  คือ  1) การกําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก       
2) การคัดกรองนักเรียน  3) การจัดผูดูแลนักเรียน  4) การจัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และ
ชวยเหลือ  และ  5) การประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง   
 ตอนท่ี 2   ผลการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  กอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีพัฒนาข้ึน  โดยครูผูสอน  นักเรียนประเมินตนเอง  และผูปกครองนักเรียน  เปนผูประเมิน
นักเรียนเปนรายบคุคล  พบวา  พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน  กอนการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  อยูในระดับพอใชทุกดาน  และพฤติกรรมดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  หลังการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  อยูในระดับพอใชทุกดาน  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานตามระดับชั้น  พบวา  พฤติกรรม
ดานความมีวินัย  ดานความซ่ือสัตย  และดานภูมิใจในความเปนไทย  หลังการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  อยูในระดับดีทุกระดับชั้น  สวนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมนักเรียนกอนและหลัง
การใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  พบวา  พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียน  กอนและหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรมนักเรียนหลังการใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมนักเรียนกอนการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
อภิปรายผล 
 
 การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  กําหนดเปนงานดูแลชวยเหลือนักเรียน  
อยางมีข้ันตอนเพ่ือการสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือนักเรียน  โดยความรวมมือระหวางโรงเรียน  
ผูปกครอง  และชุมชน  ซ่ึงในการดําเนินงานท่ีผานมาพบปญหาอุปสรรคท่ีจําเปนตองมีการปรับปรุง
และพัฒนา  ใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติตามวิธีการและแนวทางท่ีโรงเรียนและผูปกครอง
ตองการ  จากผลการวิจัยมีประเด็นเนื้อหาท่ีสมควรนํามาอภิปราย  ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  พบวา  จากการ 
จัดประชุมสนทนากลุม  ซ่ึงมีผูเขารวมการประชุม  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญ  ผูบริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะครู  ตัวแทนผูปกครองเครือขาย  และสภานักเรียน  ทําใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของมีความเขาใจและรวมกันพัฒนาระบบโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  และสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  ใหดีและ 
มีคุณภาพ  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ของโรงเรียนวัดปาไผท่ีพัฒนานี้มีแบบแผนท่ีชัดเจน  มี
องคประกอบท่ีเหมาะสม  ทําใหผูปฏิบัติงานและกลุมเปาหมาย  คือ  นักเรียน  เกิดความเขาใจ 
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มากข้ึนตามไปดวย  การไดรับขอมูลท่ีเปนความจริงจากผลการคัดกรองและผลการประเมินพฤติกรรม
ของรวมท้ังนักเรียน  โดยมีครูผูสอน  นักเรียนประเมินตนเอง  และผูปกครองนักเรียน  เปนผูประเมิน
นักเรียนเปนรายบุคคล   ดําเนินการประเมินพฤติกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ในการแกไขปญหา
จึงจําเปนตองใหผูเก่ียวของท้ังท่ีเปนผูปฏิบัติงานและกลุมเปาหมาย  ไดทําความเขาใจในการ
ดําเนินงานตามระบบ  โดยการสรางความตระหนัก  การคัดกรองนักเรียน  การจัดผูดูแล  การจัด
กิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ  และการประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะเห็นไดวา  
งานวิจัยของ  เรืองยศ  อุตรศาสตร  (2546 : บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  โดยใชองคประกอบของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขนั้น  พบปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  1) ดานการปองกัน
และแกไขปญหา  2) ดานการรูจักนักเรียน  3) ดานการสงเสริมนักเรียน  4) ดานการสงตอ  และ  5) 
ดานการคัดกรองนักเรียน  และความตองการในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ครูท่ีปรึกษา  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) 
ดานการสงเสริมนักเรียน  3) ดานการคัดกรองนักเรียน  4) ดานการปองกันและแกไขปญหา  5) ดาน
การสงตอ  และในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ของโรงเรียนวัดปาไผ  ยังมีจุดท่ีตอง
แกไข  ไดแก  1) การคัดกรองนักเรียน  เนื่องจากการประเมินเพ่ือคัดกรองนักเรียนนั้น  จากผลการคัด
กรองจะเห็นไดวานักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองไวสูงกวาครูผูสอนและผูปกครองประเมิน  ถา
ทําการคัดกรองนักเรียนโดยใหนักเรียนประเมินเพียงฝายเดียว  อาจทําใหผลการคัดกรองไมเปนไปตาม
ความเปนจริง  จึงตองมีการประเมินจากครูผูสอน  และผูปกครองนักเรียน  เปนผูประเมินนักเรียนเปน
รายบุคคล  2) การจัดผูดูแล  เนื่องจากโรงเรียนวัดปาไผ  เปนโรงเรียนขนาดกลาง  มีครูไมเพียงพอตอ
การจัดดูแลนักเรียน  ทําใหครูแตละคนมีบทบาทเปนท้ังครูท่ีปรึกษา  ครูพ่ีเลี้ยง  และครูพอครูแม  ใน
เวลาเดียวกัน  อีกท้ังการคัดเลือกครูพอครูแมนั้น  โรงเรียนดําเนินการจัดไดยากเพราะตองคํานึงถึง
ความสามารถของครูท่ีจะตองดูแลนักเรียน  ตองอาศัยท้ังความรัก  ความเมตตา  การเอาใจใสอยางดี
และตอเนื่อง  จึงสงผลใหการดูแลพฤติกรรมนักเรียนไมคอยเต็มท่ี  ขาดการติดตามอยางตอเนื่องใน
บางเวลา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  นันทพงศ  พฤกษชาติรัตน  (2546 : บทคัดยอ)  พบวา  
ปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ไดแก  นักเรียนใหขอมูลไมตรงกับความ
เปนจริง  มีความผิดพลาดในการคัดกรองนักเรียน  นักเรียนมีปญหาแลวไมปรึกษาครู  และพฤติกรรม
นักเรียนไมเปลี่ยนแปลง  ขอเสนอแนะในการแกปญหา  ไดแก  สอบถามนักเรียน  เพ่ือน  และ
ผูปกครองนักเรียนเพ่ิมเติม  ตรวจสอบขอมูลนักเรียนใหละเอียดถ่ีถวน  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจของนักเรียน  สรางความเชื่อม่ันใหนักเรียนวาครูสามารถชวยเหลือนักเรียนได  และมีการ
ติดตามประเมินผลการชวยเหลือนักเรียนเปนระยะ  อยางสมํ่าเสมอ  และงานวิจัยของ  ณรงคชัย  คง
ไพรวัลย (2546 : บทคัดยอ)  พบวา  ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น  โรงเรียนควร
มีคณะกรรมการนิเทศติดตามอยางสมํ่าเสมอ  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีความพรอมดาน
เอกสาร  สื่อ  และอุปกรณ  เพ่ือเอ้ือในการดําเนินงาน  มีการเผยแพร  ประชาสัมพันธ  และควรจัด
อบรมสัมมนาใหความรูแกครูเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
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อันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  หลังการนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมา
ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดีข้ึน  ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของโรงเรียนวัดปาไผ  ครู  ผูปกครองเอาใจใสและชวยเหลือนักเรียนอยางเต็มท่ีและเต็มใจ  
โรงเรียนจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  มีการคัดกรองนักเรียน  
จัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือนักเรียน  ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดใหกับนักเรียนมีความ
หลากหลาย  และเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับชั้นและในแตละกลุมท่ีดําเนินการคัดกรอง  
ไดแก  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมเยี่ยมบาน  กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีปาไผ  
กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด  กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ   ศาสนา   
พระมหากษัตริย  กิจกรรมตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปน
กิจกรรมฐานการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพ จํานวน  12  ฐาน ดังนี้ 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 เกษตรรุนเยาว 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ประดิษฐ ประดอย 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 บานขนมหวาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ผลิตภัณฑครัวเรือน 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 ดนตรีพ้ืนบาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 6 ชํานาญงานชาง 
ฐานการเรียนรูท่ี 7 จัดสถานท่ี 
ฐานการเรียนรูท่ี 8 ชางเสริมสวย 
ฐานการเรียนรูท่ี 9 สตูดิโอจูเนี่ย 
ฐานการเรียนรูท่ี 10 ดนตรีสากล 
ฐานการเรียนรูท่ี 11 ศิลปะการแสดง 

  ฐานการเรียนรูท่ี 12 สิ่งประดิษฐจากปูนซีเมนต   
 และกิจกรรม “พบแพทย  พบพระ  พบธรรมะ  พบตนเอง” ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  สมหมาย  เภาเสน  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนมีนบุรี  สํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา  ครูใช
วิธีการจัดการเรียนการสอนในการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมอยูในอันดับแรก  รองลงมา คือ  การ
อบรมนักเรียน  การประเมินผลคุณธรรม  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ตามลําดับ  ดานการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  มีกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียนตลอดระยะเวลาอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  กิจกรรมอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมใหนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  สวนกิจกรรมอ่ืนอยูในระดับมาก
ทุกกิจกรรม  การจดักิจกรรมดานการเรียนการสอน  โดยรวมอยูในระดับมาก  กิจกรรมการนํา
เหตุการณประจําวันท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในเรื่องจริยธรรมใหนักเรียนเห็นคุณประโยชน  เปนกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมา  ไดแก  การสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมตาง ๆ 
ดวยตนเอง  เชน การรณรงคตานยาเสพติด  อยูในระดับมาก  ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
โดยรวมอยูในระดับมาก กิจกรรมทําบุญตักบาตร  เวียนเทียน  ปลอยนกปลอยปลารวมกับชุมชนและ
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ผูปกครองในเทศกาลทางศาสนาหรือวันพระ  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด  ดานการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก  การจัดนักเรียนใหมีหนาท่ีดูแลความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนรวมกันอยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การจัดนิทรรศการ  การแสดง
ความสําคัญในวันสําคัญตาง ๆ   มีการปฏิบัติมากท่ีสุด  ดานการประเมินผลคุณธรรม  โดยรวม 
อยูในระดับมาก  กิจกรรมท่ีครูติดตามผลการประเมินทางจริยธรรม  โดยเนนพฤติกรรมของนักเรียน
เปนสําคัญเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก  และงานวิจัยของ  ภทัร  ยันตรกร (2543)  ท่ีศึกษา
ระดับคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวา  ควร
เรงดําเนินการปลูกฝงคุณธรรม  โดยรวมปรึกษาหารือในทุกฝายท่ีเก่ียวของ  แกไขและพัฒนาไปสู
เปาหมายเดียวกัน  มิใชเปนเพียงภาระหนาท่ีของฝายท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพียงฝายเดียว ควรไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน  ความรวมมือจากฝายท่ีเก่ียวของ  อาจารยท่ีปรึกษาใหความเอาใจ
ใสดูแล  รวมท้ังความรวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน และการเสริมสรางคุณธรรมใหนักเรียนเริ่มตน
จากบานและสานตอใหแนนแฟนท่ีโรงเรียน การเปนแบบอยางท่ีดีของพอแม ครูอาจารยใน
สถานศึกษา  เพ่ือใหเกิดความศรัทธาและยึดถือเปนแบบอยาง  และงานวิจัยของ วนัสชาค  สุวรรณ
ทอง (2546 : บทคัดยอ)    พบวา  ทัศนะของผูบริหาร  และครูผูสอนท่ีมีตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  ผูบริหารและครูผูสอนไดแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมในแตละดาน  ดังนี้  1)  ดานกําหนดนโยบายการพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรม  สถานศึกษาควรมีการกําหนดนโยบาย  มีคณะกรรมการ  และกําหนดสอดแทรก
ดานคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน  2)  ดานการจัดสภาพแวดลอม  ควรจัด
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีเอ้ือตอการพัฒนา จัดใหมีหอง มีสวนธรรมะในโรงเรียน 3)  ดาน
การนิเทศการสอน  ควรดําเนินการนิเทศการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้ง ใหความ
สนใจติดตาม  ประเมินผลการจัดกิจกรรม  และระดมความคิดรวมกันในการพัฒนา  4)  ดานการจัด
กิจกรรมนักเรียน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรมอบรมพัฒนาจติแก
นักเรียนทุกปการศึกษา  กิจกรรมกลุมสนใจ  และกิจกรรมชุมนุม  ดานคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  
สวนบุคลากรท่ีสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  คือ  ครูท่ีปรึกษา  ครูพ่ีเลี้ยง  
และครูพอครูแม  ทําหนาท่ีแกไขพฤติกรรม  ดูแลรับผิดชอบสงเสริมจุดเดนและแกปญหาจุดดอยของ
นักเรียน  แตในการดําเนินงานครั้งนี้ยังพบขอท่ีตองปรับปรุงแกไข  ไดแก  พฤติกรรมนักเรียนดาน
ความใฝรูใฝเรียน  และดานความประหยัด  ซ่ึงพบวา  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินพฤติกรรม
ท้ัง  2  ดานอยูในระดับต่ําสุด  ดังนั้น  ครูและผูเก่ียวของ  ควรหาแนวทางและเรงพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมมากข้ึน  โดยอาจจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน จัดกิจกรรมใหนักเรียนรูจักการประหยัดท้ังทรัพยสินสิ่งของสวนตัวและสวนรวม  หรือ
จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเหมาะสม  สามารถใชเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนได   
ซ่ึงสัมพันธกับงานวิจัยของ  ศีลธรรม  โพนะทา  (2546 : บทคัดยอ)  ทําวิจัยการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโนนคอ  อําเภอคํามวง  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3  พบวา  กอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  พบปญหา 
คือ  ปญหาการแสดงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4  ดาน  
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ไดแก  ดานความรับผิดชอบมีปญหา  คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมชวยกันทําความ
สะอาดหองเรียน  และบริเวณเขตท่ีรับผิดชอบ  ไมชวยผูปกครองทํางานบาน  ดานความซ่ือสัตย   
มีปญหาคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเก็บสิ่งของเพ่ือนไดไมนํามาแจงครูเพ่ือสงคืนเจาของ  ดาน
ความสามัคคี  มีปญหาคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอการทะเลาะวิวาท  ไมมีความ 
รักใครกลมเกลียวกัน  ดานความมีระเบียบวินัย  มีปญหาคือ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  แตงกาย
ไมเรียบรอย  ไมถูกระเบียบของโรงเรียน  สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา  หลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  โดยใชข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  3  ดาน  คือ  ดานพฤติกรรมของนักเรียน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาลดลง  สงผลใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีการแสดง
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหลังการ
พัฒนาสูงข้ึน  ดานครูผูสอน  ครูผูสอนมีความเห็นวา  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิคการนิเทศแบบศึกษาเอกสารและการประชุม  ทําใหครูผูสอน  ผูรับการนิเทศ  ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเกิดความรวมมือในการพัฒนามากข้ึน  และดานการมีสวนรวม  ครูและผูปกครอง
นักเรียน  ตลอดจนผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  การศึกษาคนควาครั้งนี้
สามารถนําไปใชประโยชนได  ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  โดยเฉพาะกับผูปกครอง
โรงเรียน  เพ่ือรวมกันพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใหดีข้ึนจนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  เปนงานสําคัญในสภาพปจจุบันท่ี

โรงเรียนตองถือเปนนโยบายและตองการดําเนินการโดยเรงดวน  การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนควรนําแนวปฏิบัติจากการวิจัยนี้ไปดําเนินการดังนี้ 

1.1  โรงเรียนควรเนนการสรางความตะหนักใหกับครู  นักเรียน  และผูปกครอง
นักเรียน  ของโรงเรียน 

1.2  โรงเรียนควรมีการคัดกรองนักเรียนอยางจริงจัง  และใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการคัดกรอง  เพ่ือใหไดผลการคัดกรองท่ีถูกตองและเปนจริงมากท่ีสุด 

1.3  การพิจารณาครูท่ีดูแลนักเรียน  เชน  ครูพอครูแม  ตองคัดเลือกครูท่ีมีความ
เมตตา  และเปนท่ียอมรับของนักเรียน  มิใชครุท่ีดุดันหรือไมมีความเอาใจใสดูแลอยางจริงจัง 

1.4  โรงเรียนควรจัดทําขอมูลและสารสนเทศระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ี
ชัดเจน  เปนปจจุบัน  สามารถใชในการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และใชประกอบการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอยางดี 

1.5  โรงเรียนควรมีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  และ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  ในการชวยกันดูแลชวยเหลือนักเรียน ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เพ่ือใหเปน

รูปแบบท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในแตละกลุม  (กลุมดี  กลุมพอใช  กลุมปรับปรุง)  แต
ละระดับ  และแตละปการศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพสําหรับโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. ควรมีการพัฒนาองคประกอบท่ีแตกตางไปจากองคประกอบของการวิจัยนี้  
โดยอาศัยลักษณะบริบทของแตละโรงเรียน  เพราะโรงเรียนแตละแหงนั้นมีการกําหนดแนวทางการ
บริหารงานโรงเรียน  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ท่ีแตกตางกัน  รวมท้ังลักษณะและระดับพฤติกรรม
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนแตละโรงเรียนก็แตกตางกันดวย 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญ 

ประกาศโรงเรียนวัดปาไผ  เรื่อง  คณะกรรมการรวมประชุมสัมมนากลุม 
เพ่ือรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 

สรุปผลการประชุมสัมมนากลุม  เพ่ือรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนวัดปาไผ
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1. วาท่ีรอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม   
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา  

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
3. นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
4. นายปู  แตงออน  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ 
5. นายสมพงษ  หมอนภักดี กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  
6. นายสมชาย  ครองสัตย ประธานชุมชนหมู 8 กระทรวงมหาดไทย 
7. นายทวี  เทพมณี  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  
8. นางประคองจิต  สายคําพา  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  
9. นายวุฒิ  วงษสุวรรณ  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  
10. นายประสงค  เงินแกว  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  
11. นายสมจิตร  ประชุมพันธ  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  
12. นายระพิน  ทับทิม  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  
13. นายวิโรจน  สีดา  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ. 
14. นายสงกรานต  หมอนภักดี  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ 
15. นางวาสนา  สุขธนู  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 
16. นางนิติยา  ปนยอย  หัวหนางานบริหารท่ัวไปโรงเรียนวัดปาไผ 
17. นายอรรณนพ  พรหมสูตร หัวหนางานกิจการนักเรยีนโรงเรียนวัดปาไผ  
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ประกาศโรงเรียนวัดปาไผ 

เรื่อง  คณะกรรมการรวมประชุมสัมมนากลุมเพ่ือรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนวัดปาไผ 

 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีนโยบายและกําหนดแนวทาง 
ในการดําเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เพ่ือปองกัน  ปราบปราม  และสอดสอง
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมเหมาะสม 
 โรงเรียนวัดปาไผ  จึงกําหนดดําเนินการจัดประชุมสัมมนากลุม  เพ่ือรางระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวดัปาไผ  ณ หองประชุมพลังคิด  โรงเรียนวัดปาไผ วันท่ี  20  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ซ่ึงคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุมสัมมนากลุม ประกอบดวย 
1. วาท่ีรอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2                ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2 กรรมการ 
3. นายนนทิศักดิ์  ผาผาย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.สระบุรี เขต 2  กรรมการ 
4. คณะครู  โรงเรียนวัดปาไผ       กรรมการ 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดปาไผ    กรรมการ 
6. ผูแทนเครือขายผูปกครองนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ     กรรมการ 
7. สภานักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ       กรรมการ 
8. นางวาสนา  สุขธนู  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ     กรรมการ 
9. นางนิติยา  ปนยอย  หัวหนางานบริหารท่ัวไปโรงเรียนวัดปาไผ  กรรมการ/เลขานุการ 
10. นายอรรณนพ  พรหมสูตร หัวหนางานกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ   กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
            (นางวาสนา  สุขธนู) 
                ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 
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สรุปผลการประชุมสัมมนากลุม 
เพ่ือรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 

20  พฤษภาคม  2561 
 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคของการนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมาใช  สรุปตามกลุมผูรวมสัมมนา  ดังนี้ 
 
ความคิดเห็นของกลุมผูบริหารและศึกษานิเทศก  
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ  มี
อะไรบาง 
 1.  ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากนักเรียน  พบวา  นักเรียนสวนใหญไมใหความรวมมือในการ
เปดเผยขอมูลท่ีแทจริงของตนเองและครอบครัว  นักเรียนบางคนไมปรับตัว  ไมปรบัพฤติกรรม   ขาด
ระเบียบวินัย  ขาดความรับผิดชอบ   ซ่ึงสวนมากมีปญหาทางครอบครัว  เชน บิดามารดาหยาราง  
เสียชีวิต  แยกกันอยู  เปนตน 
 2.  ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากครู  พบวา  ครูสวนใหญมีภาระคอนขางมาก  การติดตามดูแล
นักเรียนจึงไมคอยท่ัวถึง  ไมตอเนื่อง  มีครูไมพียงพอกับจํานวนนักเรียน  ครูบางสวนขาดการ
ประสานงานติดตอท่ีดีในการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน บางสวนขาดความรู ความเขาใจ และมี
ทัศนคติท่ีไมดีตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน บางสวนไมเปนกันเองกับนักเรียน ทําใหนักเรียนไม
กลาเขาไปปรึกษา นอกจากนี้ ครูบางสวนขาดการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและบางคนไมนําขอมูล
ท่ีศึกษามาใชในการแกไขปญหานักเรียน 
 3.  ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากผูปกครอง พบวา  ผูปกครองบางสวนไมมีเวลาให   ผลักภาระให
โรงเรียน  บางสวนไมเอาใจใสบุตรหลาน  เนื่องจากตองประกอบอาชีพ มีฐานะยากจน  บางครอบครัว
มีปญหาแตกแยก หยาราง  นักเรียนตองอาศัยอยูกับปู ยา ตา ยาย หรือญาติ ทําใหการดูแล       การ
ประสานงาน  และความรวมมือเปนไปคอนขางลําบาก นอกจากนี้   ผูปกครองบางสวนไมเขา และไม
เห็นความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ  ควรปรับปรุงส่ิงใดบาง 

ทุกฝายท้ังผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ผูบริหาร และคณะครูอาจารย ควรใหความ
รวมมือ  ปรึกษาหารือ  หาวิธีการปองกันและแกไขปญหา  เสียสละเวลาใหกับงานนี้อยางจริงจัง   ควร
สรางความรู  ความเขาใจ  ความตระหนัก  ทัศนคติท่ีดี  และใหเห็นความสําคัญเก่ียวกับการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ฝายบริหารควรใหการสนับสนุน  สงเสริมใหครู อาจารย ไดปฏิบัติงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง  และหนวยงานท่ีรับการสงตอนักเรียนจากสถานศึกษา ควรท่ีจะใหการ
ชวยเหลือนักเรียนจริง ๆ    
ความคิดเห็นของกลุมคณะครูโรงเรียนวัดปาไผ 
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ  มี
อะไรบาง 
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 1.  ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากนักเรียน พบวา  นักเรียนไมคอยใหความรวมมือในการแกไข
ปญหา ไมกลาเปดเผยใหขอมูลท่ีแทจริง หลีกเลี่ยง ไมยอมรับความจริง  ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การชวยเหลือจากครู ไมคอยเขามาปรึกษาครู จะใชวิธีปรึกษากับเพ่ือนสนิท  นักเรียนบางสวนมี
พฤติกรรมท่ีไมดี   สภาพครอบครัวมีปญหา แตกแยก ไมสมบูรณ  ขาดความอบอุน ยากจน  ตองอาศัย
อยูกับคนชราท่ีไมมีเวลาอบรมสั่งสอน  ไดรับการเลี้ยงดูท่ีไมถูกตอง ขาดการชี้นําท่ีดี  อยูในสิ่งแวดลอม
ท่ีไมคอยดี  นักเรียนบางสวนขาดวินัยและไมมีความรับผิดชอบตัวเอง 
 2.  ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากครู พบวา  ครูสวนใหญมีภาระงานมาก  มีเวลาใหนักเรียนนอย  
จํานวนนักเรียนท่ีตองดูแลรับผิดชอบมีมาก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหลากหลายและมากเกินไป  
นอกจากนี้ยังพบวา ครูสวนมากไมคอยใหความชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง  ขาดการทํางานเปนทีม  
ขาดการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ  ขาดการประสานงานท่ีดี  ครูบางคนมีทัศนคติท่ีไมดี   ขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ครูท่ีปรึกษาบางคนขาดการตอเนื่องในการดูแล
นักเรียน  บางคนละเลยการดูแลนักเรียนในความรับผดิชอบของตน  และครูบางคนไมใหความสําคัญ
กับขอมูลนักเรียน  ไมนําขอมูลไปปรับใชเพ่ือพัฒนาแกไขปญหานักเรียน 
 3.  ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากผูปกครองพบวา บางครอบครัวเปนครอบครัวแตกแยก หยาราง   
ไมมีเวลาใหกับลูกหรือโรงเรียน สวนใหญจะผลักภาระใหเปนหนาท่ีของครูและโรงเรียน  นอกจากนี้
ผูปกครองบางสวนขาดความรูความเขาใจในการอบรมดูแลนักเรียน ขาดความรูพ้ืนฐานในการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของเด็กแตละวัย บางคนไมมีจิตวิทยากับลูก บางคนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีไมดี   
ผูปกครองบางคนไมใหความรวมมือ ไมใหขอมูลตามความเปนจริง  ไมยอมรับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  
พฤติกรรมเสี่ยง  หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนท่ีเปนบุตรหลานของตน บางครอบครัวบิดา
มารดาตองไปประกอบอาชีพตางจังหวัด นักเรียนตองอยูกับปูยา ตายาย หรือญาติ ทําใหการติดตอ
ประสานงานและการดําเนินการชวยเหลือนักเรียนคอนขางมีอุปสรรค 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ  ควรปรับปรุงส่ิงใดบาง 

ควรมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไปโดยทําอยางจริงจัง  ตอเนื่องเปนระบบท่ี
เหมาะสมและชัดเจนมากข้ึนกวาระบบเดิม โรงเรียนควรจัดอบรมเพ่ือสรางทัศนคติ ใหความรูความ
เขาใจ  และใหเห็นความสําคัญกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครูอาจารย บุคลากรท่ีเก่ียวของ  
รวมท้ังผูปกครองนักเรียนทุกคน ควรมีการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ แกครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวของเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอกจากนี้ ผูบริหาร ครูทุกคน ทุกฝายตองใหความ
รวมมือและประสานกันเฝาสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยางใกลชิดและตอเนื่อง   
 
ความคิดเห็นของกลุมผูแทนเครือขายผูปกครอง 
 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปา
ไผ  อยางไร 

ครูท่ีปรึกษาควรรายงานพฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางนอยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง   ควรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกับผูปกครองใหมากกวานี้ และ
หากิจกรรมท่ีมีผลประโยชนตอนักเรียนใหนักเรียนไดรวมกันทํา ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูสึกตอกัน
ระหวางครูกับผูปกครองใหมากกวานี้ นอกจากนี้ยังใหขอมูลวาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําให
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นักเรียนและครูมีความเขาใจกันมากข้ึน ผูปกครองมีความสัมพันธท่ีดีตอโรงเรียน รับทราบความ
เคลื่อนไหวภายในโรงเรียนเปนอยางดี และมีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียน พรอมท่ีจะใหการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกัน  อีกท้ังโรงเรียนควรกวดขันนักเรียนในเรื่องเก่ียวกับมารยาท  ความมีระเบียบวินัย  
ตลอดจนกฎระเบียบของโรงเรียนใหมากข้ึน 
 
ความคิดเห็นของกลุมกรรมการสถานศึกษา 
 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปา
ไผ  อยางไร 

ทุกฝาย ไดแก คณะครู  ผูปกครอง  และกรรมการสถานศึกษา ควรใหความรวมมือและมีการ
ประสานงานกันในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง  ผูปกครองควรมีเวลาเอาใจใสดูแลใกลชิด
นักเรียนใหมากข้ึน  ตองรูจักเพ่ือนของลูก  ยอมรับฟงปญหาและฟงเหตุผลของลูก  อยาตามใจลูก  
ควรใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางจริงจัง  ยอมรับความจริง  เต็มใจมาปรึกษาหารือกับครู  และ
รวมกันปองกันแกไข  ควรจัดประชุมหรือจัดอบรมใหกับผูปกครอง เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ  
ความตระหนัก และเห็นความสําคัญในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวยกันหามาตรการมาแกไข  
ตลอดจนใหความรวมมือสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียน ปรับปรุงหรือเสริมพฤติกรรมบุตรหลานของ
ตนเองใหเปนเยาวชนท่ีดีของครอบครัวและสังคม ควรสนับสนุนจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเสริม
ทักษะนักเรียน ควรมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยตรง เพราะบางครั้งครูมี
ภาระในการสอนมาก  ควรมีการสรางเครือขายการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และครูควร
ใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง ควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีหนาตายิ้มแยม รักเด็กเขาใจเด็ก   
 
ความคิดเห็นของกลุมสภานักเรียน 
 นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
วัดปาไผ  อยางไร 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบท่ีดี ควรจัดใหมีตอไป และตองการใหมีการทํางาน
รวมกัน ระหวางครูอาจารย ผูปกครอง รวมท้ังนักเรียน เพ่ือสรางความเขาใจ อบอุน และเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางบานและโรงเรียน  อยากใหครู อาจารยชวยกันสอดสองดูแลนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางท่ัวถึง  อยากใหครูปฏิบัติตอนักเรียนอยางยุติธรรม เทาเทียมกัน  เปน
กันเอง  และใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนไดในทุกเรื่องท้ังเรื่องอ่ืนๆ และเรื่องท่ีเก่ียวกับการเรียน   
ควรมีกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนตามความสามารถ เพ่ือเบี่ยงเบนไมใหนักเรียนไปฝกใฝใน
สิ่งท่ีไมดี  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนปรึกษาพูดคุยกับครูท่ีปรึกษาใหมากกวานี้ นักเรียนรุนพ่ีควร
จะตองดูแลรุนนอง มีความใกลชิดกับนอง ๆ  รุนพ่ีเตือนและดูแลการแตงกายของรุนนอง สามารถวา
กลาวตักเตือนรุนนองได ใหรุนพ่ีและรุนนอง ทํากิจกรรมรวมกัน เคารพซ่ึงกันและกัน  รุนพ่ีให
คําปรึกษารุนนองท้ังเรื่องเรียนและเรื่องสวนตัว นอกจากนี้คณะกรรมการนักเรียนควรมีบทบาทเพ่ือ
แบงเบาภาระของครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหม ควรเปนอยางไร 
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 1.  ควรวางนโยบายการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหชัดเจน และมีการกําหนด
แตงตั้งกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน 
 2.  ควรมีการสรางความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  ใหกับท้ังครู  ผูปกครอง นักเรียน  และผูท่ีเก่ียวของ  โดยใหเห็นความสําคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 3.  การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน ไมควรจะเปนครูท่ีปรึกษาเพียง
คนเดียว  ควรใหครท่ีูไดสอนมีสวนรวมในการพิจารณานักเรียนและคัดกรองนักเรียน รวมท้ังควรให
นักเรียนและผูปกครองไดมีการประเมินพฤติกรรมเพ่ือเปนขอมูลเสริมในการคัดกรองนักเรียนอีกดาน
หนึ่ง   
 4.  ควรจัดผูดูแลนักเรียนตามกลุมนักเรียนท่ีไดคัดกรองอยางชัดเจน   
 5.  ควรปรับกิจกรรมท่ีจะสงเสริม ปองกัน  และชวยเหลือนักเรียน ใหเปนกิจกรรมหลักของ
โรงเรียนท่ีนักเรียนตองมีสวนรวมและปฏิบัติ โดยกําหนดกิจกรรมอยางชัดเจน ไมมากเกินไป  ไมนอย
เกินไป  ใหสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนได 
 6.  สิ่งสําคัญท่ีสุด  ควรมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่อง  ไมควรประเมิน
เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือสิ้นปการศึกษา  และกําหนดเวลาการประเมิน  ผูประเมิน  อยางชัดเจน 
 
การพิจารณาองคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข   
องคประกอบท่ี 1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  มีความเหมาะสมในการใชตอไปหรือไม  อยางไร 
 มีความเหมาะสม  แตควรจะเปนองคประกอบเดียวกันกับการคัดกรองนักเรียน  เพ่ือลด
ข้ันตอนในสวนของการพิจารณานักเรียน 
องคประกอบท่ี 2  การคัดกรองนักเรียน  มีความเหมาะสมในการใชตอไปหรือไม  อยางไร 
 มีความเหมาะสม  แตการจัดแบงนักเรียนเปนกลุมปกติ  กลุมเสี่ยง/มีปญหา  คําเหลานี้อาจ
ทําใหนักเรียนดูดอยคามาก  ควรเปลี่ยนเปนนักเรียนกลุมดี  กลุมพอใช  และกลุมปรับปรุง 
 
องคประกอบท่ี 3  การสงเสริมนักเรียน  มีความเหมาะสมในการใชตอไปหรือไม  อยางไร 
 มีความเหมาะสม  แตควรระบุกิจกรรมใหชัดเจนวาควรจัดกิจกรรมใดเพ่ือสงเสริมพฤติกรรม
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 
องคประกอบท่ี 4  การปองกันและแกไขปญหา  มีความเหมาะสมในการใชตอไปหรือไม  อยางไร 
 มีความเหมาะสม  แตควรระบุกิจกรรมใหชัดเจนวาควรจัดกิจกรรมใดเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานักเรียน  เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน 
 
องคประกอบท่ี 5  การสงตอ  มีความเหมาะสมในการใชตอไปหรือไม  อยางไร 
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 การดําเนินงานท่ีผานมา  โรงเรียนไมมีการสงตอนักเรียนไปยังหนวยงานภายนอก  ไดแต
รวมกันแกไขปญหาภายในเทานั้น  หรือบางครั้งมีการเชิญบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนเพ่ือเปนการปองกัน   
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สรุปการรางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปาไผ 
 

 
 
 
 
 

กําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก 

คัดกรองนักเรียน 
- กลุมดี 
- กลุมพอใช 
- กลุมปรับปรุง 

จัดผูดูแล 
- ครูท่ีปรึกษา   ดูแลนักเรียนท้ัง 3 กลุม 
- ครูพ่ีเลี้ยง ดูแลนักเรียนกลุมพอใช   
- ครูพอครูแม ดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุง 

จัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ 

ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม  จรยิธรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค 
จัดใหกับนักเรียนท้ัง 3 กลุม 

กิจกรรมปองกัน 
จัดใหกับนักเรียนกลุมพอใช 

และกลุมปรับปรุง 

กิจกรรมชวยเหลือ 
จัดใหกับนักเรียนกลุมปรับปรุง 
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ภาคผนวก ข 
คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
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คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนวัดปาไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 
 
 ความสําเร็จในการจัดการศึกษาในโรงเรียน จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคน 
ทุกฝาย ท้ังครู ผูปกครอง ชุมชน ซ่ึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีชวยดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพ่ือใหทราบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงและสามารถหาวิธีการปองกันหรือแกปญหาไดทันเหตุการณ  เนื่องจากทุกปญหา
ของนักเรียนลวนมีสาเหตุ และไมไดเกิดข้ึนทันทีทันใด แตเปนการสั่งสมประสบการณท่ีมีผลในเชิงลบ
ตอพฤติกรรม ท้ังดานความคิด ความรูสึก และการกระทํา หากไมไดรับการชวยเหลือในเบื้องตน 
ปญหาก็จะลุกลามมากข้ึนจนมีความซับซอนยากตอการแกปญหาในท่ีสุด  
 โรงเรียนวัดปาไผ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 ไดตระหนัก 
ถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เพ่ือมุงหวังพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 จึงไดจัดทําคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางการ 
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ  สําหรับครู  ผูปกครอง  และผูมีสวนเก่ียวของ  เพ่ือใหปฏิบัติงานได
อยางสะดวกและเกิดความเขาใจในการดูแลชวยเหลือนักเรียนมากข้ึน  การดําเนินงานในปท่ีผานมา
ประสบความสําเร็จไดนั้น  สิ่งสําคัญท่ีสุด  คือ  ความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกคน  ขอใหกําลังแรงใจกับทุก ๆ คน  ท่ีเห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  
และมีความสุข  ขอใหทุกคนรวมกันสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหกับโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
ใหสมกับท่ีเปนขาพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

 
 
       วาสนา  สุขธน ู

        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                       
หนา 
สารบัญ           114 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ   115 
วัตถุประสงคของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ   118 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ    123 
กิจกรรมสรางความตระหนัก        130 
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  132 
กิจกรรมปองกัน          149 
กิจกรรมชวยเหลือ         157 
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดปาไผ 
 
 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
 
 
 1.  วิสัยทัศนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
   มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ  สติปญญา ความสามารถ  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมทองถ่ินมุงหวัง 
 
 2.  ภารกิจ 
 ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดดุจญาติสนิทท้ังสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ  สานสัมพันธ
ผูปกครอง  รวมปรองดอง แกปญหาดวยความรักและเมตตาท่ีมีตอศิษย 
 
 3.  เปาหมาย 
 มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดาน  ท้ังดานสติปญญา 
ความสามารถ  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดานการดํารงชีวิตอยางเปน
สุขในสังคมดวยความรวมมือในการดูแลเอาใจใสของครูทุกคนในโรงเรียนวัดปาไผ  และผูปกครอง 
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 4.  มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดปาไผ    
 

มาตรฐาน 
ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานปจจัย 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความรู  
ความสามารถในการวางแผน 
จัดทําแผนปฏิบัติงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

2. ประชุม วิเคราะห  วางแผน
กําหนดงบประมาณ ในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ความเปนจริง 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับวัตถุประสงค และ
เปาหมาย 

4. พิจารณา ทบทวนและปรับปรุง
ใหสอดคลองและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

5. ขออนุมัติปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติการ 

6. ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตามแผนงานท่ีวางไวได
อยางครบถวนทุกข้ันตอน 

7. กํากับ ติดตาม ทบทวนใหการ
ปฏิบัติ เปนไปตามแผน 

8. ประเมิน สรุปผลและรายงาน
ตามแผนอยางเปนระบบและ
เผยแพร 

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความรู 
ความสามารถ 

2. มีแผนปฏิบัติการกําหนด
ขอบขายและบทบาทหนาท่ี 
ของงานระบบดูแลนักเรียน          
ท่ีชัดเจน 

3. มีแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคลอง 
กับวัตถุประสงค  และ
เปาหมาย 

4. มีการทบทวน ปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการใหสอดคลอง
และสามารถปฏิบัติได 

5. แผนปฏิบัติการไดรับ             
การอนุมัติ 

6. การดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย            
ท่ีวางไว 

7. มีการกํากับ ติดตาม ดูแล 
ทบทวน ใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

8. มีการรายงานผลการ
ประเมินและเผยแพร 

2. บุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้ง          
มีความรูความสามารถและ
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล รักการ 
ทํางานและทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืนได 

3. บุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้ง                 
มีความรูความสามารถใน          
การวิเคราะหสภาพปญหา            
การดูแลชวยเหลือนักเรียน            
อยางเปนระบบ 

4. มีงบประมาณในการสนับสนุน 
การจัดทําแผนปฏิบัติการท่ี
เพียงพอ 

5. มีเครื่องมือและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเพียงพอใน 
การดําเนินกิจกรรมระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

6. ผูบริหารเห็นคุณคาและ
ความสําคัญ มีวิสัยทัศนใน          
การบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน 

7. มีเครื่องมือวัดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

8. มีเครื่องชี้วัดความสําเร็จของ    
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

9. มีการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของครูท่ีปรึกษา  
หัวหนาระดับการดําเนินงาน
โครงการ 
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5.  มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ   

มาตรฐานท่ี 1  ความตรงตอเวลา   
ตัวชี้วัดท่ี 1 การตรงตอเวลา 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลการกระทําของตนเอง 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน 

  มาตรฐานท่ี 2  ความซ่ือสัตย 
  ตัวชี้วัดท่ี 1  การทําการบานดวยตนเอง 

ตัวชี้วัดท่ี 2  การปฏิบัติตนเปนคนพูดจริงทําจริง 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตยสุจริต 

มาตรฐานท่ี 3  ความประหยัด 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การใชทรัพยสินของตนเองอยางประหยัด 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การใชทรัพยสินของสวนรวมอยางคุมคา 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การใชน้ําและไฟฟาอยางคุมคา 

มาตรฐานท่ี 4  ความมีเมตตา 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การแสดงความมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การแสดงอาการทางกาย  วาจา  ตอผูอ่ืนอยางนุมนวล 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การเสียสละเวลาปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม 

มาตรฐานท่ี 5  ความใฝรูใฝเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การกระตือรือรน  ตั้งใจ  มุงม่ันในการเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรู 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 6  ภูมิใจในความเปนไทย 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การออนนอมถอมตนและมีความเคารพผูใหญ 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การรวมกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

  เกณฑการประเมินพฤติกรรมแตละตัวช้ีวัด  มีดังนี้ 
  ระดับดี (ระดับ 3)  นักเรียนปฏิบัติเปนประจํา  
  ระดับพอใช (ระดับ 2)  นักเรียนปฏิบัติบอย 
  ระดับปรับปรุง (ระดับ 1)  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง   
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วัตถุประสงคของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
 
 
 1.  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือและพัฒนาท้ังทางดานสุขภาพกาย  
จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักตนเอง  นําความสามารถของตนเองไปใชใหเกิดประโยชน 
 3.  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนคนดีของ
สังคม  และประเทศชาติ  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ  ไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานตาม  5 องคประกอบ  ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1  กําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก  การดําเนินงานในข้ันนี้
เปนการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค พรอมกําหนด
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีตองการพัฒนา และสรางความตระหนัก  
ใหทุกคนเห็นความสําคัญและรูตนเองวาควรพัฒนาอะไร มีข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.1 ตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ตัวแทน
ผูปกครองเครือขาย สภานักเรียน เพ่ือวิเคราะหสภาพความพรอมและพ้ืนฐานของโรงเรียน สภาพ
นักเรียนวาปจจุบันมีจุดเดน จุดดอยอยางไร 

1.2 ใหคณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด พรอมสังเคราะห กําหนดคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีจะสงเสริมใหเกิดกับนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ 

1.5 กําหนดตัวชี้วัดท่ีจะพัฒนา เนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน กําหนดเปน
นโยบายใหนกัเรียน ครู ผูปกครองนักเรียนทราบ 

1.6  สรางความตระหนักและความเขาใจใหเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจะพัฒนา ใหครู ผูปกครอง โดยเฉพาะนักเรียนตองทราบและเขาใจ  
มีความรูและรูจุดประสงคของการวัดและประเมินพฤติกรรม 

 องคประกอบท่ี 2 คัดกรองนักเรียน ดําเนินการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล   
โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้ 
 2.1 คัดกรองนักเรียน โดยมีผูประเมิน 3 กลุม ไดแก   
   2.1.1  ครูผูสอนนักเรียนในระดับชั้นนั้นๆ เปนผูประเมินนักเรียนเปน
รายบุคคล ใชวิธีการประเมินโดยประชุมสัมมนาแบบสนทนากลุม (focus  group)   
   2.1.2  นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเอง โดยกอนประเมินสรางความ
ตระหนักใหนักเรียนเขาใจวิธีการประเมิน นําผลการประเมินไปใช และใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย   
   2.1.3  ผูปกครองนักเรียนเปนผูประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล โดยตอบ
แบบประเมิน ซ่ึงกอนการประเมินมีการชี้แจงใหผูปกครองเขาใจแบบและวิธีการประเมิน 
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   2.2  นําผลการประเมินนักเรียนจากผูประเมินท้ัง 3 กลุม  มาหาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ของนักเรียนเปนรายบุคคล วานักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยูในระดับใด 
 2.3  จัดนักเรียนเปน 3  กลุม  ตามผลการประเมิน  ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.00  มีพฤติกรรมอยูในระดับดี  จัดอยูในกลุมดี 
 คาคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  มีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช  จัดอยูในกลุมพอใช 
 คาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  มีพฤติกรรมอยูในระดับปรับปรุง  จัดอยูในกลุมปรับปรุง 

 องคประกอบท่ี 3  จัดผูดูแลนักเรียน   
3.3  จัดบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเปนผูดูแลนักเรยีน  เปน 3 กลุม เชนกัน ไดแก 

3.1.1  จัดครูท่ีปรึกษาเปนผูดูแลนักเรียนทุกกลุมเปนระดับชั้น ซ่ึงคละ
นักเรียนกลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยอัตราสวนของครูท่ีปรึกษาตอนักเรียนเทากับ 1 : 25 

3.1.2 จัดครูผู สอนนักเรียนเปนครู พ่ี เลี้ ยงดูแลนักเรียนกลุ มพอใช   
โดยอัตราสวนของครูพ่ีเลี้ยงตอนักเรียนเทากับ  1 : 10 
   3.1.3  จัดครูผูสอนใหดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุงอยางใกลชิด เรียกวา   
ครูพอครูแม  ดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน  โดยอัตราสวนของครูตอนักเรียนเทากับ 
1 : 5   

3.4  กําหนดบทบาทหนาท่ี  และหนาท่ีการดูแลนักเรียนใหแตละกลุมเขาใจ 

 องคประกอบท่ี 4  การจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน และชวยเหลือ  
 ข้ันตอนนี้เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือนักเรียนแตละกลุม  
ดังนี้ 
 4.1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนการจัด
กิจกรรมใหนักเรียนทุกกลุมไดรวมปฏิบัติ กิจกรรมท่ีจัดมีหลากหลาย และมีระยะเวลาดําเนินงานเปน
รายวัน รายสัปดาห รายภาคเรียน และรายป ไดแก 
  1)  กิจกรรมโฮมรูม ระยะเวลาท่ีจัด ทุกวัน  ชวงเชากอนเรียนคาบท่ี 1 
  2)  กิจกรรมแนะแนว ระยะเวลาท่ีจัด   ทุกสัปดาห  ในคาบเรียนสุดทาย 
ของวันจันทร 
  3)  กิจกรรมเยี่ยมบาน ระยะเวลาท่ีจัด ทุกภาคเรียน  ชวงเปดของแตละ 
ภาคเรียน 
  4)  กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสวนแตง  ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกเดือน  เดือนละ 1 ครั้ง
  5)  กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด  ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  ปละ 1 ครั้ง 
  6)  กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม  ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  ปละ 1 ครั้ง 
  7)  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ระยะเวลาท่ีจัด   
ทุกปการศึกษา  ตามรายการวันสําคัญ 
 4.2  กิจกรรมปองกัน  เปนกิจกรรมท่ีจัดใหกับนักเรียนกลุมท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับ
พอใชและปรับปรุง  เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนรวมดําเนินงานโครงการ  โดยมุงหวังพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และขณะเดียวกันใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  กิจกรรม
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ดังกลาว  คือ  กิจกรรมตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปน
กิจกรรมฐานการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพ จํานวน  12  ฐาน ดังนี้ 

ฐานการเรียนรูท่ี 1 เกษตรรุนเยาว 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ประดิษฐ ประดอย 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 บานขนมหวาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ผลิตภัณฑครัวเรือน 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 ดนตรีพ้ืนบาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 6 ชํานาญงานชาง 
ฐานการเรียนรูท่ี 7 จัดสถานท่ี 
ฐานการเรียนรูท่ี 8 ชางเสริมสวย 
ฐานการเรียนรูท่ี 9 สตูดิโอจูเนี่ย 
ฐานการเรียนรูท่ี 10 ดนตรีสากล 
ฐานการเรียนรูท่ี 11 ศิลปะการแสดง 

  ฐานการเรียนรูท่ี 12 สิ่งประดิษฐจากปูนซีเมนต   
 ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  และดําเนินกิจกรรมตอเนื่องตลอดท้ังป ทุกวัน โดยให
นักเรียนใชเวลาวางในชวงเชา กลางวัน ละเย็น และชั่วโมงชุมนุมมารวมกิจกรรม   
 4.3  กิจกรรมชวยเหลือ  เปนกิจกรรมท่ีจัดใหกับนักเรียนกลุมปรับปรุง  กรณีท่ีนักเรียนมี
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมเปลี่ยนแปลง เม่ือมีการ
ประเมินผลเปนระยะ ๆ แลว โดยจัดกิจกรรม “พบแพทย  พบพระพบธรรมะ พบตนเอง” ระยะเวลาท่ี
จัด ทุกภาคเรียน ชวงหลังจากการสอบปลายภาคแตละ 
ภาคเรียน 

 องคประกอบท่ี 5  ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  เปนการดําเนินงานติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผลการดูแลพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
ของนักเรียนทุกกลุมท่ีดูแล  ซ่ึงมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. ใหผูรับผิดชอบดูแลนักเรียน  คอยสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียนเปนพิเศษ และถา
มีพฤติกรรมในทางเสี่ยงใหคอยปองกัน  ชวยเหลือ 

2. จัดประชุมครูท่ีดูแลนักเรียนทุกเดือน  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  ศึกษาปญหาของ
นักเรียนท่ีดูแล  และหาแนวทางชวยเหลือแกไข 

3. ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยครูผูสอนทุกกลุมสาระประชุม
จัดทําสนทนากลุม (focus  group)  ทุกเดือน  เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง 
ดีข้ึนหรือไม  หลังจากจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว 

4. ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยใหครูผูสอน  นักเรียนประเมิน
ตนเอง  และผูปกครองนักเรียน  เปนผูประเมิน  แลวนํามาเปรียบเทียบวามีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนหรือไม   
ถาพบวานักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน  ในปการศึกษาตอไปใหยายกลุมดูแล  จากพอใชเปนดี  ปรับปรุง
เปนพอใช  ในขณะเดียวกัน  ถามีเด็กท่ีพฤติกรรมจากดีลงไปเปนพอใช  หรือปรับปรุง  ตองหาทาง
ปองกันอยางเขมงวด 
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กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
 

 
 
 

กําหนดนโยบายและสรางความตระหนัก 

คัดกรองนักเรียน 
- กลุมดี 
- กลุมพอใช 
- กลุมปรับปรุง 

จัดผูดูแล 
- ครูท่ีปรึกษา   ดูแลนักเรียนท้ัง 3 กลุม 
- ครูพ่ีเลี้ยง ดูแลนักเรียนกลุมพอใช   
- ครูพอครูแม ดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุง 

จัดกิจกรรมสงเสริม  ปองกัน  และชวยเหลือ 

ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม  จรยิธรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค 
จัดใหกับนักเรียนท้ัง 3 กลุม 

กิจกรรมปองกัน 
จัดใหกับนักเรียนกลุมพอใช 

และกลุมปรับปรุง 

กิจกรรมชวยเหลือ 
จัดใหกับนักเรียนกลุมปรับปรุง 
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 องคประกอบของบุคลากรและบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนวัดปาไผ 

 
องคประกอบของบุคลากรและบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการอํานวยการ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
2. หัวหนางาน (ทุกฝาย)                    กรรรมการ 
3. ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
4. หัวหนาสายชั้น                           กรรมการ 
5. ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา              กรรมการ 
6. หัวหนางานแนะแนว                     กรรมการ 
7. หัวหนาสาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กรรมการ 
8. ผูแทนผูปกครอง/ชุมชน                 กรรมการ 
9. ผูแทนสภานักเรียน                      กรรมการ 
10. หัวหนางานกิจการนักเรียน     กรรมการและเลขานุการ 

1. สงเสริม  สนับสนุนการขับเคลื่อน
และผดุงระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

2. สรางขวัญ กําลังใจ และพัฒนา
บุคลากร 

3. เปนผูนําใหการผนึกผสานบูรณา
การภารกิจโดยรวมของ
สถานศึกษา 

4. ประสานสัมพันธและสรางความ
เขมแข็งใหเครือขาย 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

   
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
อํานวยการของระบบมีความสําคัญอยางยิ่ง จะตองเปนผูนําการพัฒนา รวมคิด รวมปฏิบัติ รวม
ตัดสินใจ  กับผูเก่ียวของตลอดกระบวนการทํางาน ท้ังในฐานะนักบริหาร ผูปฏิบัติ ผูสงเสริมสนับสนุน  
ผูประสานงาน  ผนึกผสานบูรณาการภารกิจ และผูติดตามตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางตอเนื่องเปนระบบจนพัฒนาสูความยั่งยืน 
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บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
 
 
 บทบาทในการสนับสนุนสงเสริมการขับเคล่ือนและผดุงระบบ 

1. กําหนดนโยบายและผลักดันใหบุคลากรในโรงเรียน  ตระหนักเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนในการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. ดําเนินการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3. เปนผูนําในการพัฒนาระบบงาน  ใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวใน

การบริหารจัดการ 
4. ใหคําปรึกษากับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการฝายนั้น ๆ 
5. ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อ เครื่องมือ เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
6. ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษา ในการพัฒนาบุคลากรและการดําเนินงาน 
7. กําหนดใหมีแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และการสรุปผลงาน 
8. กระตุน เรงรัด  ใหผูรับผิดชอบแผนงาน  งาน  โครงการ ดําเนินงานตามนโยบาย 
9. ประสานงานกับบุคลากรภายนอก และหนวยงานองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน              

ท่ีเก่ียวของในการสงเสริมใหการสนับสนุนในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน                   
ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 บทบาทในการสรางขวัญกําลังใจและพัฒนาบุคลากร 
 ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน และผูเก่ียวของทุกคนตองการขวัญกําลังใจจากฝายบริหาร 
รวมท้ังตองการไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ 
เชน การแสดงความสนใจ การยกยองชมเชย การประกาศเกียรติคุณ การใหวุฒิบัตรหรือโล  
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวยความยุติธรรม การสงเสริมยกยองใหเปนวิทยากร  
การสนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ สงเสริมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา ตลอดจน
ใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานใหเปนท่ีแพรหลาย  เพ่ือนํามาซ่ึงความชื่นชมรวมกัน 
 บทบาทในการประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งใหเครือขาย 
 เพ่ือใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
ทีมนําจะตองมีการประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งให เครือขายการรวมพัฒนางาน   
โดยประสานและสงเสริมความเขาใจอันดี  และการมีสวนรวมของสถานศึกษากับผูเก่ียวของทุกฝาย  
แบงการประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งใหเครือขายเปน 2 ประเภท คือ 

1. ภายในองคกร 
 เปนการประสานสัมพันธกับเครือขายภายใน ไดแก  กรรมการทุกคณะและบุคลากร           
ท่ีเก่ียวของทุกคน อาจดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ มีรูปแบบเปนทางการ เชน ในการประชุม
ประจําเดือน จัดประชุมเฉพาะกิจ สัมมนา  และไมมีรูปแบบเปนทางการ  เชน พบปะพูดคุย กิจกรรม
สังสรรค นันทนาการ ซ่ึงคณะกรรมการทุกคนและทุกทีมจะตองมีการประสานสัมพันธกันอยางใกลชิด  
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และแตละคณะจะตองรวมมือทํางานกันเปนทีม กําหนดแผนการจัดประชุมและทีมชัดเจนดังเสนอ
แผนภาพการทํางานประสานสัมพันธและรวมงานเปนทีม 

2. ภายนอกองคกร 
  เปนการสรางสายสัมพันธกับเครือขายภายนอกโรงเรียน ไดแก ผูปกครอง ชุมชน องคกร
ภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อสารมวลชน ศาสนบุคคล เปนตน ทําได 2 ลักษณะ
เชนกัน คือ รูปแบบเปนทางการ เชน การประชุม/สัมมนาประจําป  ประชุมสมาคมผูปกครอง ครู  
ศิษยเกา การติดตอสื่อสารตามระบบราชการ  และไมมีรูปแบบเปนทางการ  เชน  เยี่ยมเยียนสถานท่ี
ทํางาน บาน การประสานสัมพันธดวยจดหมาย  โทรศัพท 
 บทบาทในการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

1. สรางความตระหนักในความสําคัญของการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
2. ใหมีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการตาง ๆ รวมกัน โดยกําหนดระยะเวลาท่ี

แนนอน 
3. กําหนดการวางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
4. กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ของครูท่ีปรึกษา และผูรับผิดชอบในทุกภาระงานอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
5. กําหนดใหมีการสรุปผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตั้งแตระดับ          

ครูท่ีปรึกษา ระดับชั้น ระดับโรงเรียนอยางตอเนื่องเปนระบบ 
6. จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 
องคประกอบของบุคลากรและบทบาทหนาท่ีในคณะกรรมการดําเนินงาน 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

1. ครูหัวหนางานแนะแนว     ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาสายชั้น                          กรรมการ 
3. ครูประจําชั้น                            กรรมการ 
4. ครูปรึกษา                                กรรมการ 
5. ครูพอครูแม                              กรรมการ 
6. ผูแทนนักเรียน                          กรรมการ 
7. หัวหนางานกิจการนักเรียน            กรรมการ                                                             

                                     และเลขานุการ 
 

1. ปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลากรหลัก              
ในการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

2. จัดเอกสาร เครื่องมือท่ีใชในการ
ดําเนินงานและรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจง
และการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร 

3. จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกันอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
5. ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีในงานประจํา

ของตน  
6. อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทบาทหนาท่ีของบุคลากรคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนวัดปาไผ 
 
 ครูหัวหนางานแนะแนว 

1. นิเทศ  สนับสนุน  และเปนแกนหลักแกครูท่ีปรึกษา / ครูพอครูแม และผูเก่ียวของ
ทุกคนในการใหความรู  เทคนิค  วิธีการ  และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนว   
เพ่ือใชในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในประเด็นสําคัญตอไปนี้  เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ   
เพ่ือการรูจักและเขาใจผูเรียน รวมท้ังการคัดกรองจัดกลุมผูเรียน การใหคําปรึกษาเบื้องตน เชน   
การใชระเบียนสะสม  แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ  เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม 
โฮมรูม การประชุมชั้นเรียน  และกิจกรรมสําหรับผูเรียนทุกกลุมคัดกรอง ใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับธรรมชาติ  และลักษณะของผูเรียนกลุมพิเศษประเภทตาง ๆ และเสนอแนวทางในการดูแล
ชวยเหลือ สงเสริมพัฒนา 

2. ใหคําปรึกษาแกนักเรียน  ผูปกครอง  และผูขอรับบริการท่ัวไป 
3. ประสานกับผูเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษาเปนระบบ “เครือขาย” ในการ

ดําเนินงานแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในชั่วโมงแนะแนว 
5. ใหบริการตาง ๆ หรือจัดทําโครงการ กิจกรรมกลุมตาง ๆ ใหกับนักเรียนซ่ึงเปน              

การสนับสนุนระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน 
6. รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายบุคคล 
7. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาทางพฤติกรรมยากตอการชวยเหลือของครูท่ีปรึกษา /  ครู

พอครูแม ใหดําเนินการปรึกษาหารือรวมกันกับ ครูฝายปกครอง ผูปกครองนักเรียน และผูเชี่ยวชาญ
หรือผูมีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปญหาท่ีพบในนักเรียนแตละบุคคล 

8. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงผูบริหารหรือหัวหนาระดับ 
 หัวหนาสายช้ัน 

1. ติดตาม กํากับ การดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
2. ประสานงานผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3. จัดประชุมครูในสายชั้น เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. จัดประชุมกลุมเพ่ือปรึกษาปญหารายบุคคล 
5. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทํารายงาน ประเมินผลระดับ สงผูบริหารโดย

ผานทีมประสาน 
ครูประจําช้ัน / ครูท่ีปรึกษา / ครูพอครูแม 
1. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีกําหนด คือ 

1.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล โดยการรวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
จัดทําขอมูลใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 
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1.2 การคัดกรองนักเรียน วิเคราะหขอมูลจําแนกจัดกลุมผูเรียน เชน กลุมเด็กมี
ความสามารถพิเศษ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาตองการชวยเหลือโดยเรงดวน (จํานวนกลุม
และเกณฑในการคัดกรองอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน) 

1.3 สงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหรูจักตนเอง 
รักและเห็นคุณคาในตนเอง มีทักษะในการดํารงชีวิต 

1.4 การปองกันและชวยเหลือนักเรียน  ดูแลใหคําปรึกษาท้ังรายบุคคลและเปน
กลุม 

1.5 การชวยเหลือกรณีพบปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงค  ใหดูแล
และแกไขพฤติกรรมนกัเรียนเปนรายบุคคล  รวมกับครูแนะแนว  ครูฝายปกครอง  ผูปกครองนักเรียน  
และผูเชี่ยวชาญหรือผูมีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปญหาท่ีพบในนักเรียนแตละบุคคล 

2. พัฒนาตนเองดานองคความรูทางจิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 
3. รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี 
4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงหัวหนาระดับ 
5. อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ผูแทนนักเรียน 
1. เรียนรู ทําความเขาใจกรอบแนวคิดของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. ประสานงานในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของ

เพ่ือนนักเรียน 
3. มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4. เปนแกนนําในการดูแลชวยเหลือเพ่ือนนักเรียนใหไดรับประสบการณการเรียนรูและ

การเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตเต็มตามศักยภาพ 
 
 

 
กิจกรรมสรางความตระหนัก 

 
 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
 
หลักการ 
 โรงเรียนวัดปาไผ ไดใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังดาน
การเรียนการสอน  ดานพฤติกรรมอันสงผลตอการพัฒนาพฤตกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจะสงผลใหนักเรียนไดปฏิบัติตนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 8 ประการ และคุณธรรมอัตลักษณ  ๕ ประการ ของโรงเรียน อีกท้ังสงเสริมใหนักเรียน
เรียนรูท้ังท่ีโรงเรียน ท่ีบาน และในสังคม ชุมชน  โรงเรียนวัดปาไผจึงจัดทําโครงการประชุมผูปกครอง
และแจงนโยบาย  ขอกําหนดในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน ใหผูปกครองไดรับทราบและดูแล
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กํากับติดตามนักเรียนในปกครองเพ่ือเปนการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง  
ชุมชน อันนําไปสูการพัฒนามาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค
และคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียน 

2.  เพ่ือสงเสริมใหครู ผูปกครอง ชุมชนไดอบรมนักเรียนใหมีลักษณะตามคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค และคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการ 

1.  ประชุม วางแผน การดําเนินการ  
2.  ประชาสัมพันธและประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความตะหนักใน 

วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการใหกับนักเรียน 
3.  ออกคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ี 
4.  เตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ และเอกสารท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
5.  ดําเนินการ เนนถึงบทบาทหนาท่ีของโรงเรียนและผูปกครองในการดูแลความ 

ประพฤติของนักเรียน การรวมมือกันในการชวยกันดูแลและแกไขพฤติกรรมของนักเรียน 
6.  ประเมิน สรุปผล และรายงานผล 

 
การวัดผลประเมินผล 

แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดกิจกรรมวันประชุมผูปกครอง 
 

 
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และคุณธรรมอัตลักษณ 

 
 
 

กิจกรรมแนะแนว 
 
หลักการสําคัญ 
 กิจกรรมแนะแนวเปนกระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนดวยการจัดบริการ  และ 
กิจกรรมท่ีหลากหลายเปนรายบุคคลและเปนกลุม  โดยมุงสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาท  ทักษะ
ชีวิต  พ้ืนฐานของความเชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน  ทุกคนมีคุณคา  สามารถพัฒนาตนเองให
เจริญงอกงามไดและเติมเต็มใหผูเรียนสามารถจัดการชีวิตของตนไดตามความสนใจ  ความถนัด และ
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับขอมูล ขาวสาร ดานการศึกษาและอาชีพเพ่ือนําไปวางแผนการศึกษา

ตอและเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปรับตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค และคุณธรรมอัตลักษณ 

ของนักเรียน 
5. เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดี 

ตอสัมมาชีพทุกประเภท 
 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

1.  ศึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 
2.  ดําเนินงานสารสนเทศงานแนะแนว  โดย 
           2.1  จัดหาเอกสารใหบริการในหองแนะแนว เชนวารสารความรูดานตางๆ จุลสาร 

และแผนพับเก่ียวกับการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและตางประเทศ ขอมูลจากสถาบัน 
การศึกษาในรูปแบบคูมือการศึกษาและแผนโปสเตอร 
          2.2 จัดสื่อการเรียนรู ไดแก วีดิโอแนะนําการศึกษาตอในคณะและสถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆ วีดิโอรณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด การสัมภาษณบุคคลเก่ียวกับอาชีพ
ตางๆ ฯลฯ 
            2.3  จัดปายนิเทศ ใหนักเรียนหาขอมูลเพ่ือเปนความรูในการปรับปรุงตนเอง 
ตลอดจนชวยในการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอ โดยนักเรียนสามารถอานดวยตนเองเปน
ประจําตลอดปการศึกษา และมีการปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันเหตุการณอยูเสมอ 
            2.4  จัดบรรยายจากวิทยากร และนักเรียนรุนพ่ี เพ่ือใหความรูกับนักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในดานการปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางตัว และการวางแผนการศึกษาตอภายหลังจบ
การศึกษา 
            2.5 จัดนิทรรศการงานแนะแนวเก่ียวกับการศึกษาและอาชีพประจําป 
            2.6 รวบรวมขอมูลเสนอขาวการศึกษาการสอบแกนักเรียนทาง Internet 

3. ใหคําปรึกษา นักเรียนรายบุคคล (Individual Counseling ) โดยผูเรียนท่ีมีปญหาสามารถ
พบครูแนะแนวดวยตัวเองตลอดเวลา และหากพบผูเรียนท่ีมีปญหาดานพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ทาง
ฝายปกครองจะสงตอใหแนะแนวชวยเหลือผูเรียนเพ่ือรับคําปรึกษาและแกไขปญหาตอไป  และให
คําปรึกษาแบบเปนกลุม ( Group Counseling ) 

4. รวมจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน และชวยเหลือ พิจารณานักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา  
และสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล คนพบและพัฒนาศักยภาพ 
ของตนมีทักษะในการดําเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม  รูจักคิด ตัดสินใจ
แกปญหาในเชิงวิกฤต รวมท้ังดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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5. ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนวมีครูแนะแนวปฏิบัติหนาท่ีรวมกับครูท่ี
ปรึกษา และครูผูสอนตางๆ เพ่ือติดตามผล และใหบริการชวยเหลือเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังนําเอาผลท่ี
ไดมาปรับปรุงบริการแนะแนวตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน 
  
การวัดผลประเมินผล 
 สงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 พิจารณาสารสนเทศงานแนะแนว  ของปการศึกษา 
 

กิจกรรมโฮมรูม 
 
หลักการ 
 
 ในปจจุบันนี้การจัดการศึกษา  ตองคํานึงถึงปจจัยหลายดานประกอบกัน  ท้ังดานการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ  เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดอยูรอบ ๆ ตัว  ดังนั้นการจัดกิจกรรมหรือการใหความรูกับ
นักเรียนในโรงเรียนจึงตองมีการปลูกฝงท้ังความรู ความคิด คานิยมท่ีทันตอดานการเมือง  สังคม 
เศรษฐกิจ  เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดอยูรอบ ๆ ตัว ใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห   เลือกตัดสินใจในการ
ดําเนินชีวิตและในการทํางานตาง ๆ ใหถูกตอง ใหสอดคลองและบรรลุวัตถุประสงคและใหนักเรียนอยู
ในสังคมไดอยางปกติสุข ไมสรางปญหาใหกับตนเอง  ครอบครัว และสังคม  รวมถึงสามารถแนะนํา
บุคคลอ่ืนในทางท่ีถูกตองและชอบธรรม  จึงเปนหนาท่ีของครูในการใหแนวความคิดท่ีถูกตองตามหลัก
กฎหมาย  หลักธรรมของศาสนา  หลักขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของไทย ดวยการ
อบรมในชั่วโมงโฮมรูม ซ่ึงเปนชั่วโมงท่ีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาไดพบปะ พูดคุยกับนักเรียนในเรื่อง 
ตาง ๆ โดยจัดข้ึนเปนชั่วโมงแรกของทุกวัน จันทรถึงศุกร ในชวงหลังเขาแถวเคารพธงชาติ และกอน
เขาเรียนชั่วโมงแรก 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือเปนการชวยแนะนํา แนวการปฏิบัติตนใหอยูในสังคมไดอยามีความสุข 
2.  เพ่ือเปนการติดตามพฤติกรรมดานตาง ๆ ของนักเรียน 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนกิจกรรม  และออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํางาน   
2. แจงวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมเยี่ยมบาน 
3.   เสนอโครงการตอท่ีประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา 
4.   ประชาสัมพันธและประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความตะหนักใน 

วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการใหกับนักเรียน 
5.   จัดทําเอกสารคูมือการโฮมรูมใหกับครูท่ีปรึกษาทุกทาน เพ่ือเปนแนวทางในการอบรม

นักเรียนในเรื่องตาง ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 
6.   นิเทศและติดตามผล 
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7.   ประเมิน สรุปผล และรายงานผล 
การวัดผลประเมินผล 

แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 

กิจกรรมเย่ียมบาน 
 
หลักการสําคัญ 
 ในปจจุบันนี้การจัดการศึกษา  จําเปนตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงตองมีความรวมมือกัน  ในการทํางานตาง ๆ ใหสอดคลองและบรรลุ
วัตถุประสงคและยังสงเสริมการ    มีมนุษยสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน  อีกท้ังทางโรงเรียน
ไดเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ  จัดกิจกรรมตาง ๆ และยังใหบริการในการใชสถานท่ีตาง ๆ 
ภายในโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนไดใหความสําคัญกับนักเรียนท่ีมีปญหาในดานตางๆ อยางใกลชิด
โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือรับทราบปญหาและหาแนวทางชวยเหลือใหกับนักเรียนท่ีมี
ปญหา  
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือความสัมพันธอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
2. เพ่ือเปนการชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรับปญหาทางดานตางๆ 
3. เพ่ือใหผูปกครองและนักเรียนไดรับทราบขอมูลขาวสารจากโรงเรียน 

 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนกิจกรรม  และออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํางาน   
2. แจงวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมเยี่ยมบาน 
3. จัดสัปดาหเยี่ยมบานเพ่ือใหครูและผูปกครองไดพบปะพูดคุยกัน 
4. รวบรวมขอมูลและสรปุผลขอมูลนักเรียน 

 
 การวัดผลประเมินผล 
 แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน 
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 กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีปาไผ 
 
หลักการสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  กลาววา  การจัดการศึกษาตองเนน
ความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ  ตามความเหมาะสมในเรื่อง
ความรูเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม  รวมถึงความเปนมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรู
เก่ียวกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
2. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีวินัย  มีสํานึกในการเคารพ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1. ประชุมคณะครู และกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ผูนําองคกรทองถ่ิน  
เพ่ือรับทราบปญหา สรางความตระหนัก และทราบแนวทางในการดําเนินงาน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือหาขอบขายของโครงการ/กิจกรรม 

4. ดําเนินงานตามโครงการเยาวชนคนดีศรีปาไผ 
 วิธีการดําเนินงาน  จัดกิจกรรมยอย  ดังนี้ 
 

1.  กิจกรรมการรักษาความสะอาดของรางกาย  บานเรือน  และชุมชน 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนดําเนินงาน 
3. กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ คือ 

  3.1  จัดกิจกรรมรณรงคใหนักเรียนทําความสะอาดรางกาย  และรักษาความสะอาด
ของรางกายอยางสมํ่าเสมอโดยการประชาสัมพันธเสียงตามสาย และอบรมในคาบประชุมรวมของ
โรงเรียน(ทุกวันศุกรของแตละสัปดาห) 
  3.2  จัดกิจกรรมใหนักเรียนแขงขันทําความสะอาดหองเรียน และพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบในบรเิวณโรงเรยีน 

3.3 กําหนดใหหัวขอการออกเยี่ยมบานนักเรียน ใหมีการตรวจดูความสะอาด 
ของบานเรือนนักเรียน และสัมภาษณผูปกครองเก่ียวกับการรักษาความสะอาดในบาน 
 3.4  จดักิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเก่ียวกับการรักษาความสะอาด เนื่องในวันสําคัญ                                  
ทางศาสนา วันสําคัญอ่ืน ๆ และในคาบบําเพ็ญประโยชนหรือลูกเสือ เนตรนารี 
 3.5  จัดกิจกรรมสงเสริมมอบรางวัลประกาศยกยอง ชมเชย นักเรียนท่ีรักษา 
ความสะอาด 
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4.   นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
5.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

2.  กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
 1.  ประชาสัมพันธรณรงคเผยแพรความรู ความเขาใจ สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
  1.1  ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกฝายทราบ โดยใชเสียงตามสายในโรงเรียน                               
ดวยการอบรมนักเรียนหนาแถว ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
  1.2  รณรงค และเผยแพรความรู ความเขาใจ สรางจิตสํานึกโดยจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. จัดอบรมนักเรียนและแกนนําอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โรงเรียนวัดปาไผ 
 3. จัดบรรยากาศสวนสวย โรงเรียนงาม ชุมชนนาอยู 
 4. รณรงคการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเนนความเปนธรรมชาติ 
 5. จัดคายศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 6. นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
 7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
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3.  กิจกรรมประชาธิปไตย 
 
1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทน

กรรมการสถานศึกษา 
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน และจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย โดยเนนสราง
อุดมการณ และพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน โดยคณะครู นักเรยีน และชุมชนมี
สวนรวมดําเนินการ 

3. กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ  คือ 
 3.1  กิจกรรมสภานักเรียน 

3.2  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
3.3  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
3.4  กิจกรรมกีฬาสี 
3.5  หมุนเวียนผูนําในการทํากิจกรรมตาง ๆ  
3.6  รณรงค และไปใชสิทธิในการเลือกตั้งระดับตาง ๆ  

4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
5. นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 

4.  กิจกรรมออมทรัพยนักเรียน 
 
1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
3.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ คือ 

  3.1  เผยแพรและประชาสัมพันธใหนักเรียนเขาใจ และตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจ 
ตกต่ําของโลก  ความจําเปนเรงดวนในการใชเงินอยางประหยัด 
  3.2  รณรงคระดมเงินออม โดยครูประจําชั้นรับฝากเงินจากนักเรียน 
  3.3  สงเสริมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย โดยใหนักเรียนรวมกับผูปกครอง 
ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตวตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนประชารัฐ) 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
5. นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 
5.  กิจกรรมปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
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 2.  ประชมุคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 3.  ประชาสัมพันธใหนกัเรียนเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม 
 4.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ  คือ 

4.1  กิจกรรมหนาเสาธง 
4.2  กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
4.3  กิจกรรมสอนและอบรมนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  โดยพระสงฆ 
4.4  กิจกรรมทําบุญทุกวันพระ 
4.5  กิจกรรมนั่งสมาธิกอนเขาเรียน 
4.6  กิจกรรมวันสําคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4.7  กิจกรรมโรงเรยีนวิถีพุทธ 
4.8  กิจกรรมโรงเรยีนคุณธรรม 

 5.  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 6.   นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
 7.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 

6.  กิจกรรมมีมารยาทแบบไทย 
 

 1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
         3.  ประชาสัมพันธใหนักเรียนเขาใจและตระหนักถึงความเปนผูมีมารยาทแบบไทย 
         4.  จัดทําปายรณรงคใหเปนผูมีมารยาทแบบไทย                      
 5.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการคือ 
                     5.1  กิจกรรมประกวดมารยาท 
                   5.2  กิจกรรมนักเรียนไหวครู นองไหวพ่ี เพ่ือนไหวเพ่ือน 
        6.  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
         7.  นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
 8.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 

7.  กิจกรรมสงเสริมวินัยจราจร 
 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
         2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
         3.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการคือ 
              3.1  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและวินัยจราจร 
                  3.2  จัดใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตามวินัยจราจรเปนตัวอยาง 



117 
 

                   3.3  จัดใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานจราจร เชน โครงการอาสา
จราจร เดินแถวระหวางเปลี่ยนชั่วโมงเรียน ข้ึนลงบันไดชิดขวา 

3.4  จัดใหนักเรียนเดินแถวและจอดรถอยางเปนระเบียบภายในโรงเรียน 
3.5  จัดใหมีการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายจราจร 

 4.  ดําเนินการจัดกิจกรรม  
 5.  นิเทศติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 
 6.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 

8.  กิจกรรมตรงตอเวลา 
 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
         2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
       3.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ คือ ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนเปนบุคคล
ท่ีตรงตอเวลา ดังนี้ 
  3.1  ใหครู บุคลากร ทําตัวใหเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนเห็นเปนปกติวิสัย เชน  
การมาปฏิบัติงาน การเขาสอน การเลิกสอน  ตรงเวลา 
  3.2  การฝกฝนใหนักเรียนปฏิบัติตามอยางของการ “ตรงตอเวลา” ในการเขาเรียน 
การมาโรงเรียน การกลับบานตอนเย็น การสงงานในแตละวิชา 
  3.3  ติดตามผลการปฏิบัติตน “ตรงตอเวลา” ของนักเรียน คือ 
   1.  ชมเชยและเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติตน “ตรงตอเวลา” 
   2.  แนะนําชี้แนะสําหรับผูท่ี “ไมตรงตอเวลา” 
   3.  ชี้นําถึงโทษของผู “ไมตรงตอเวลา” 
 4  นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
 5  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 
9.  กิจกรรมเขาแถวเรียงลําดับกอน-หลัง 

 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 3.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการไดแก 
  3.1  รณรงคสรางความตระหนักถึงการเขาแถวเรียงลําดับกอน – หลัง ในการเขารับ
บริการตาง ๆ ในโรงเรียน จนสามารถทําใหเปนความเคยชิน กลายเปนนิสัย 
  3.2  ประชาสัมพันธชี้แจงใหผูเก่ียวของทุกคนทราบนโยบายในการสรางสรรค  
นักเรียนใหมีระเบียบอยางจริงจังเปนรูปธรรม ขอความรวมมือจากรานคาในโรงเรียน คอยกํากับ
สอดสองดูแลใหนักเรียนไดปฏิบัติตนในการเรียงลําดับอยูเสมอ 

3.4  ใหเกียรติบัตรแกนักเรียนท่ีมีความดีเดนดานระเบียบวินัย 
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4.  นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
5.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 

10.  กิจกรรมปฏิบัติตนตามระเบียบสถานศึกษา 
 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 3.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการคือ 
  3.1  โรงเรียนตองดําเนินการวางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ียังบกพรองไมทันสมัยให
เรียบรอย โดยเนนใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการวางกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  

3.2  ชี้แจงนักเรียนและผูเก่ียวของ ใหทราบและเขาใจในกฎ ระเบียบ ตาง ๆ ของ 
โรงเรียน 
  3.3  รวบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ไวเปนหมวดหมู ใหสามารถศึกษา  และ
คนควาไดสะดวก เชน จัดทําคูมือนักเรียน คูมือการโฮมรูม 
  3.4  ใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนสงเสริมและสนับสนุนการรักษากฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ โดยเครงครัด 
  3.5 แตงตั้งคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนในโรงเรียนจากตัวแทนหอง 
  3.6  ใหเกียรติบัตรแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเดน และลงโทษนักเรียนท่ีทําผิด
กฎระเบียบของโรงเรียนอยางเสมอภาคและติดตามผลพฤติกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 

4. นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
5. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

11.  กิจกรรมปลอดยาเสพติด 
 
1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
3.  กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ คือ 
       3.1  กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันสิ่งเสพติด 
 3.2  กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
          3.3  กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 
 3.4  กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
4.  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
5.   นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
6.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
  

การวัดผลประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 



119 
 

แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดโครงการเยาวชนคนดีศรีปาไผ 
 

กิจกรรมกีฬาปาไผตานภัยยาเสพติด 

หลักการ 
 ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 เนน “คน” เปนศูนยกลางใน
การพัฒนาปญหายาเสพติด เปนปญหาท่ีกําลังคุกคาม และทําลายสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคง
ของประเทศชาติอยางรายแรง นํามาซ่ึงความเสียหายท้ังรางกาย ชีวิต และทรัพยสินอยางมหาศาล 
โดยเฉพาะกลุมเยาวชน นักเรียน ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศชาติ หากทุกฝายไมรวมมือ
รวมใจกันปองกันและแกไขปญหาท่ีเปนอยูอยางจริงจังเสียแตบัดนี้  และจากแนวการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 กลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให
เปนไปตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงในการเรียนการสอนจะใหบรรลุวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
จําเปนตองสงเสริมสุขภาพของนักเรียนและพัฒนาทักษะของนักเรียนและพัฒนาทักษะของนักเรียน
ทางกีฬาและนําความรูจากทฤษฎีมาสูภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทางดานสังคม อารมณและจิตใจและเปน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมตาง ๆ เชน ความคิดริเริ่ม ความอดทน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี 
ใหนักเรียนรูถึงโทษและภัยจากยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของโรงเรียน คือ มีวินัย มีความซ่ือสัตย รูจักประหยัด มีเมตตา ใฝรูใฝเรียน และมีความ
ภูมิใจในความเปนไทย 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนารางกาย จิตใจ และสังคม จากการปฏิบัติจริง 
2.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักเรียน 
3.  เพ่ือใหนักเรียนไดรูสึกโทษและภัยจากยาเสพติด และรวมกันตอตานยาเสพติด 

วิธีดําเนินการ 
1. ประชุม วางแผน การดําเนินการ  
2.  ประชาสัมพันธและประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความตะหนัก 

ในวัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการใหกับนักเรียน 
3.  ออกคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ี 
4.  เตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ และเอกสารท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ  

โดยแบงโครงการออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนการแขงขันกีฬาประเภทวอลเลยบอล  ฟุตบอล  ตระกรอ  ระดับ 

ชั้นเรียน  โดยการนําตัวแทนนักกีฬาแตละหองมาแขงขันแบบพบกันหมด แลวหาผูชนะเลิศ 
ในแตละระดับชั้น  แขงในชวงเย็นของแตละวัน 

 ตอนท่ี 2 เปนการแขงขันกีฬาสี  โดยแบงนักเรียนออกเปนสีแขงขันวิ่งเดี่ยว   
วิ่งผลัด  และกีฬาไทย  โดยใชเวลาจัด 2 วัน  รวมถึงมีการประกวดกองเชียรสี  

5.   ดําเนินการโดยเนนการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ตาง ๆ  เชน  ความคิดริเริ่ม  
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ความอดทน  ความรบัผิดชอบ  ความสามัคคี  รวมถึงการพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 

6.  ประเมิน  สรุปผล  และรายงานผล 
การวัดผลประเมินผล 

แบบสอบถามความคิดเห็นของการจัดกิจกรรมกีฬาดานยาเสพติด 
 
 

กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
หลักการ 
 การเรียนรู และพัฒนาการทางดานวิทยาการใหม ๆ เกิดข้ึนอยูเสมอ แตความเจริญทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีมากข้ึนเพียงใด มนุษยก็ยิ่งจะตองเผชิญ กับปจจัยแวดลอมภายนอกมาก
ยิ่งข้ึน คนท่ัวไปตองดิ้นรนตอสูเพ่ือความอยูรอด ชีวิตท่ีขาดการเรียนรู และการฝกอบรม การเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนทุกวันนี้ สวนใหญเรียนรูในงานดานวิชาการ เพ่ือใหทันตอความเจริญกาวหนา และ
การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมสวนใหญ โดยไมคํานึงถึงดานจิตใจเทาท่ีควร ทําใหเกิดความแตกตางใน
ดานความคิด เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ทําใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ มากมาย ดังนั้น  
การท่ีคนเราจะอยูรวมกันอยางมีความสุข จึงจําเปนตองเรียนรู เพ่ือพัฒนาองคประกอบภายในทางดาน
จิตใจใหกลาแข็ง  ใหสามารถควบคุมอารมณจิตใจใหแนวแน มีความม่ันคง เขมแข็งในการทํางาน การ
รูจักทําใหจิตใจสงบผองใส มีสติปญญา มีคุณธรรมสูงข้ึน และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปแลววาการเรียนรู
ดวยวิธีการปฏิบัตินั้น เปนวิธีการท่ีไดผลมาก และคงทนวิธีหนึ่ง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมมือกับฝายกิจการนักเรียนได จึงไดจัดคายคุณธรรม  จริยธรรมข้ึนเพ่ือเปน
การสงเสริมและแกไขพฤติกรรมของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ เพ่ือใหมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด  รวมถึงชวยกลอมเกลาจิตใจของนักเรียนท่ีมีความเสี่ยงหรือมีปญหา
ทางดานอารมณและพฤติกรรม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมในจิตใจของนักเรียน เปนคนดี มีคุณธรรม  
2. เพ่ือฝกใหนักเรียนไดมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของโรงเรียน 
3. เพ่ือใหนักเรียนนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 

 
วิธีดําเนินการ 

1. ประชุมคณะครูและกรรมการสถานศึกษา 
2. กําหนดหลักธรรมและพฤติกรรมท่ีจะใชสงเสริม และพัฒนานักเรียน 

 2.1  กําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมยอย 
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 2.2  ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือหาขอบขายของ  
โครงการ 

 2.3  เสนอรายละเอียดของโครงการตอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
3. เสนอโครงการตอท่ีประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ประชาสมัพันธและประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความตะหนักใน 

วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการใหกับนักเรียน 
5.  ดําเนินการพัฒนาตามโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม 

 
วิธีการดําเนินงาน 

โครงการเขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คือ การจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติธรรมแบบ 
เขาคายเชาเย็นกลับ โดยใชสถานท่ี ณ วัดปาไผ วิทยากรท่ีเปนคณะพระอาจารยจากท่ีวัดปาไผ  
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี และบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มาใหการอบรมกับนักเรียน 
จํานวน 2 วัน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  
การวัดผลประเมินผล 

แบบสอบถามความคิดเห็นจากการอบรมคายคุณธรรม จริยธรรม 
 

กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 
หลักการ 
 เนื่องดวยประเทศไทยประกอบดวยสิ่งท่ีเรายึดถือเคารพบูชายิ่ง คือ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย  ซ่ึงการปลูกฝงใหนักเรียนมีความรักในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  จําเปนตองมี
การปลูกฝงใหนักเรียนเห็นความสําคัญของสิ่งท่ีคนไทยเราเคารพนับถือบูชา อยางสูงยิ่ง และรวมดวย
การปลูกฝงใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
โรงเรียน  ดวยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขารวม  เพ่ือสรางความสํานึกและความตระหนักถึงความ
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหกับนักเรียน  และใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของโรงเรียนท่ีกําหนดไว จึงไดมีการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ตลอดปการศึกษา ตามวันสําคัญตาง ๆ ท่ีกําหนดไว 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. เพ่ือใหนักเรียนไดรวมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงานของคนไทย 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

วิธีดําเนินการ 
1. ประชุม  วางแผน  การดําเนินการในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย  คือ  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  
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วันพระ  วันแมแหงชาติ  วันพอแหงชาติ  วันสงกรานต  วันปใหม  วันลอยกระทง 
2. ออกคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ี 

 3. ประชาสัมพันธและประสานงานกับฝายหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความ 
ตะหนักในวัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการใหกับนักเรียน 

4. เตรียมสถานท่ี อุปกรณ หรือเอกสารท่ีใชในกิจกรรม 
5. ประสานงานกับฝายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบความพรอมอีกครั้ง 
6. ดําเนินกิจกรรมตามวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
7. ประเมิน สรุปผล และรายงานผล 

การวัดผลประเมินผล 
   แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 
 

กิจกรรมปองกัน 
 

กิจกรรมตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล  
  ปจจุบันประเทศไทยกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนความเจริญทางวัตถุและ
เทคโนโลยีทําใหนักเรียนรูไมเทาทันในยุคบริโภคนิยมวิ่งตามความเจริญทางดานวัตถุอยากมีเหมือนคน
อ่ืนทําใหสุรุยสุหรายใชจายฟุมเฟอยกอใหเกิดหนี้สินรุงรังประกอบอาชีพไมพอใชจาย ดวยบุญของคน
ไทยท่ีมีพอหลวงพระราชทานปรัชญาแกประชาชนใหดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลหรือใชปญญาในการแกปญหา การสราง
ภูมิคุมกันใหกับตนเองครอบครัวองคกรและชุมชนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังสามประการ
นั้นสามารถนํามาประยุกตใชเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดีแมแตในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตหาก
นักเรียนมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงรูเขาใจและดําเนินชีวิตอยางรูเทาทัน ทําใหเรารับมือกับโอกาสและ
ความเสี่ยงในกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะ
พัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมายฯ สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการ
คิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง  

โรงเรียนวัดปาไผไดมองเห็นประโยชนและความสําคัญของการปลูกฝงการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกับนักเรียน เพ่ือเปนการสงเสริมหลักการดังกลาว พรอมท้ังตอบสนอง
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดทําโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน เพ่ือใหนักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงทางโรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมการฝกงานอาชีพใหกับนักเรียน ตามความถนัดและสนใจ เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียนและบริบทของโรงเรียน 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกประสบการณในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัด
สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  

2.2 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
2.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพ่ือใหนักเรียนมีทัศคติท่ีดีตออาชีพการงานท่ีสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอ

สังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ี
สามารถสรางรายไดระหวางเรียน 

2.5  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ 
และเปนผูประกอบอาชีพท่ีดีในอนาคต  

2.6  เพ่ือเปนการบูรณาการการเรียนการสอนลงกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 1 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.3.1 รอยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  

มีประสบการณในงานอาชีพท่ีถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
3.1.2 รอยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 –3  

มีรายไดระหวางเรียนและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
3.1.3 รอยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  

เกิดจิตสํานึกท่ีดีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.4 รอยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

มีทัศคติท่ีดีตออาชีพการงานท่ีสุจริตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มีแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสรางรายได
ระหวางเรียน 

3.1.5  รอยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 
มีความรูความเขาใจทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปนผูประกอบสัมมาชีพท่ี
ดีในอนาคต  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีประสบการณ  
ในงานอาชีพท่ีถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยูในระดับดีมาก  

3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีรายไดระหวางเรียน  
และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยูในระดับดีมาก  

3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เกิดจิตสํานึกท่ีดี  
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับดีมาก 



124 
 

3.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีทัศคติท่ีดีตออาชีพ 
การงานท่ีสุจริตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมี
ขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสรางรายไดระหวางเรียน 

3.1.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีความรูความเขาใจ 
ทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปนผูประกอบสัมมาชีพท่ีดีในอนาคต  
 
4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

4.1 สํารวจสภาพปญหาปจจุบันและความตองการของผูเรียน  
4.2 จัดทําโครงการ  
4.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  
4.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
4.5 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
4.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
4.7 สรปุโครงการ   

 
5.   กิจกรรมการดําเนินงาน 

    จัดกิจกรรมฐานการเรยีนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพ  จํานวน  12  ฐาน ดังนี ้
ฐานการเรียนรูท่ี 1 เกษตรรุนเยาว 
ฐานการเรียนรูท่ี 2 ประดิษฐ ประดอย 
ฐานการเรียนรูท่ี 3 บานขนมหวาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 4 ผลิตภัณฑครัวเรือน 
ฐานการเรียนรูท่ี 5 ดนตรีพ้ืนบาน 
ฐานการเรียนรูท่ี 6 ชํานาญงานชาง 
ฐานการเรียนรูท่ี 7 จัดสถานท่ี 
ฐานการเรียนรูท่ี 8 ชางเสริมสวย 
ฐานการเรียนรูท่ี 9 สตูดิโอจูเนี่ย 
ฐานการเรียนรูท่ี 10 ดนตรีสากล 
ฐานการเรียนรูท่ี 11 ศิลปะการแสดง 

 ฐานการเรียนรูท่ี 12 สิ่งประดิษฐจากปูนซีเมนต 
  โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะอาชีพจํานวน 12 ฐาน บูรณาการลงในกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนในชั่วโมงชุมนุม 1 ชั่วโมง และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 1 ชั่วโมง รวมเปน 2 
ชั่วโมงตอสัปดาห ใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 เลือกกิจกรรมท่ีตนเอง
ถนัดและสนใจ ตามท่ีโรงเรียนจัดไวให ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ภาคเรียนละ 1 กิจกรรม 
แลวเขารวมกิจกรรมทุกวันพุธ โดยมีคุณครูผูรับผิดชอบเปนวิทยากรสอนตั้งแตใหความรูเบื้องตนจนสู
การลงมือปฏิบัติ ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจนชํานาญและเปนวิทยากรถายทอดใหผูอ่ืนได 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ   
  6.1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 มีประสบการณในงาน 

อาชีพท่ีถนัด สนใจและเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
  6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 มีรายไดระหวางเรียน 

และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
  6.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 -มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 เกิดจิตสํานึกท่ีดีตอหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 มีทัศคติท่ีดีตออาชีพการ
งานท่ีสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ ประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถสรางรายไดระหวางเรียน 
         6.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 90 มีความรูความเขาใจทักษะ
ชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปนผูประกอบอาชีพท่ีดีในอนาคต  

  6.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 100 เกิดการเรียนรูอยางมี 
คุณภาพผานการบูรณาการการเรียนการสอนท้ังกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 1 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
 

7. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการเพ่ือสรางการเรียนรูใหกับผูเรียน 

 7.1 ผูบริหาร มีสวนรวมอยางไรในการสรางการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ 
สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และปรับชั่วโมง
ใน  หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือบูรณาการกิจกรรมฝกอาชีพลงสูการเรียนการสอน 

 7.2 ครู มีสวนรวมอยางไรในการสรางการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ 
วิเคราะหกิจกรรมฝกอาชีพท่ีตนเองรับผิดชอบ ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนแผนการ
จัดกิจกรรมฝกอาชีพตามท่ีตนเองไดเสนอมา(ตามความถนัดและความสามารถของครูเอง) เพ่ือเตรียม
ความพรอมเปนวิทยากรฝกอาชีพแกนักเรียนท่ีสนใจ 

 7.3 นักเรียน ไดรับการฝกฝนใหเกิดการเรียนรูอยางไรในการดําเนินโครงการ เลือกกิจกรรมฝก 
อาชีพท่ีตนเองสนใจ รวมกิจกรรม และเรียนรูจนสามารถเปนวิทยากรสอนผูอ่ืนได 

 7.4 ผูปกครองและชมุชน สงเสริมสนับสนุนลูกหลานใหเขารวมกิจกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณท่ี 
นักเรียนตองการ และรวมเปนวิทยากรถายทอดความรูในอาชีพท่ีตนเองถนัด ใหกับนักเรียน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับผูเรียน  

8.1 นักเรียนไดฝกประสบการณในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัดสนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง  

8.2 นักเรียนมีรายไดระหวางเรียนและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
8.3 สรางจิตสํานึกท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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8.4 นักเรียนมีทัศคติท่ีดีตออาชีพการงานท่ีสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มี
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพอิสระท่ีสามารถ
สรางรายไดระหวางเรียน 

8.5 นักเรียนมีความรูความเขาใจทักษะชีวิตในสังคมการทํางาน ทักษะการงานอาชีพ และเปน
ผูประกอบสัมมาชีพท่ีดีในอนาคต 
          8.6 นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพผานการบูรณาการการเรียนการสอนท้ังกลุมสาระ
การเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  

9. เช่ือมโยงโครงการนี้กับการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพ่ือบมเพาะคุณลักษณะ “อยูอยาง
พอเพียง”  

     9.1 มีกิจกรรมหรือวิธีการอยางไรใหนักเรียนถอดบทเรียน 2/3/4 จากโครงการนี้ 
  9.1.1 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหครูประจําชั้น/ครู
ประจําวิชา นํานักเรียนฝกการถอดบทเรียนในเรื่องท่ีอยูใกลตัว งายๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การรีดผา 
การซักผา การทํากับขาว การกวาดบาน เปนตน หรือถาอยูในโรงเรียน เชน การท้ิงขยะ การทําเวร
ประจําวัน การแตงกาย การใชโทรศัพท การสงงานครู  การทํางานกลุม เปนตน ใหนักเรียนไดฝกการ
ถอดบทเรียนบอยๆ จนเปนนิสัย นักเรียนก็จะเปนผูท่ีมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  คือรูวาอะไร
เหมาะสมกับตน มีเหตุผลในทุกเรื่องท่ีทํา มีการวางแผนทํางานอยางเปนข้ันตอน พรอมเตรียมวิธีแกไข
ไวถาเกิดเหตุขัดของ เปนผูใฝรูใฝเรียนในงานท่ีทํา และสิ่งท่ีทําจะตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน    
  9.1.2 สวนในการถอดบทเรียนจากโครงการนี้ เริ่มจากใหนักเรียนรูจักความเปนมาของ
โครงการนี้ และระดมความคิดวาเราจะจัดฐานการเรียนรูอยางไรตามความถนัด ตามความสามารถ 
และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน เม่ือไดชื่อฐานแลวนักเรียนจะตองแบงกลุมเพ่ือรวมกัน
ถอดบทเรียนของฐานท่ีตนเองสนใจ 

 9.2  มีวิธีการอยางไรใหครูถอดบทเรียน 2/3/4 จากโครงการนี้ 
   9.2.1 กอนการจัดการเรียนการสอนหรือการพานักเรียนทํากิจกรรมใดก็ตาม ครูตองถอด

บทเรียนกอนทุกครั้ง เพ่ือจะไดมาซ่ึงวิธีการสอนท่ีเปนระบบ มีภูมิคุมกันใหกับผูเรียนและผูสอน 
   9.2.2 สวนในการถอดบทเรียนจากโครงการนี้ เริ่มจากใหครูผูสอนรวมกันระดมความคิด โดย
ศึกษาจากวิสัยทัศนของสถานศึกษากอน วาเราจะนําพาเด็กไปในทิศทางใดจึงจะสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน ระดับความสามารถของเด็ก ความตองการของตลาด ฐานะทางครอบครัว เม่ือ
ไดชื่อฐานแลวครูผูสอนจัดกลุมตามความสามารถ เพ่ือรวมกันถอดบทเรียนของฐานท่ีตนเองสนใจและ
รับผิดชอบ 
 

10. ปจจัยเส่ียงและปจจัยเกื้อหนุนตอความสําเร็จโครงการ 

10. มีแผนงานอะไรท่ีทําใหโครงการนี้สําเร็จ ระหวางดําเนินการ        
  10.1.1 วางแผน กําหนดวิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม ตองสอดคลองกับการนําองค

ความรูไปใชในการดําเนินงาน   
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10.1.2 มีระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม 
เพียงพอ สมํ่าเสมอและสัมพันธกับความตองการของผูรับการนิเทศ  

10.2 มีแผนงานอะไรท่ีทําใหโครงการท่ีสําเร็จ ทําไดตอเนื่องยั่งยืน หลังโครงการแลวเสร็จ แมมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน (ภูมิคุมกัน) 
  10.2.1 ครูทุกคน มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในงานอาชีพแตละกิจกรรม และสามารถ
ถายทอดความรูท่ีตนมีใหนักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูแบบถอดบทเรียน 2/3/4 สามารถใชไดตลอดเวลา 
           10.2.2 ชุมชนใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป เชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด เทศบาลเมืองทับกวาง กองทุน
พัฒนารอบโรงไฟฟา สระบุรี 1 ประเภท ก บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และ
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
           10.2.3 ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ผูนํา
ชุมชนในการจัดฐานการเรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการและขอความรวมมือ 
  10.2.4 จัดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหกิจกรรมตามโครงการสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

 
กิจกรรมชวยเหลือ 

 
 
 

กิจกรรมสานสัมพันธชุมชน 
 
หลักการสําคัญ 

พฤติกรรมนักเรียนในชวงชั้นท่ี 3  เปนพฤติกรรมท่ีสังคมไทยพึงตระหนักในการท่ีจะหา 
แนวทางแกไขโดยดวน  โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับวินัยพ้ืนฐาน  เชน  การแตงกาย  ทรงผม ความ
รับผิดชอบเก่ียวกับการเขาเรียน  ทํางานท่ีครูมอบหมาย  การทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ความ
มานะพยายาม  อดทนตอสิ่งเรา  สวนพฤติกรรมชูสาว  สิ่งเสพติด  เปนผลพวงจากการขาดวินัย
พ้ืนฐาน  ประกอบกับสื่อ  เพ่ือนในกลุมจะชักชวนไปในทางท่ีลอแหลม  ผูปกครองวากลาวไมได ดังนั้น  
ครูครูท่ีปรึกษา  รวมท้ังครูกลุมบริหารกิจการนักเรียน  รวมกําหนดแนวทางแกปญหาเสนอฝายบริหาร  
ผูปกครอง  ชุมชน  และเจาหนาท่ีรักษาความสงบ                                           
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือหาแนวทางและรวมชวยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงคใหเปนผูมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
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วิธีดําเนินการ 
1.  สรางความตระหนักใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  คือ  ครู  ผูปกครอง  ผูนําชุมชน เจาหนาท่ี

ตํารวจ  ถึงแนวทางท่ีจะดําเนินการชวยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
2.  นําขอมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมมานําเสนอท่ีประชุมผูปกครองนักเรียน 

ประชุมครู  เพ่ือใหเกิดแนวทางความตองการและกําหนดแนวทางในการแกไขรวมกันใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 

3.  จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงความคิด  โดยเชิญวิทยากรภายนอก  เชน  
แพทยเฉพาะทางเก่ียวกับปญหาวัยรุน  พระวิทยากร  ผูเชี่ยวชาญในดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนวัยรุน  เพ่ือใหนักเรียนไดมีการคนพบตนเอง  เขาใจและสามารถปฏิบัติตนใหมไดถูกตอง  
เหมาะสม 

4.  ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
การวัดผลประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูปฏิบัติ 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

กิจกรรมสราง
ความตระหนัก 
1. ศึกษาขอมูล 
/ สํารวจสภาพ
ปญหา/ความ
ตองการ 
2.  เตรียมการ 
/ ประชุม
กรรมการ/ 
แตงตั้ง
รับผิดชอบ 
3. 
ประชาสัมพันธ
ประสานงานกับ
ผูเก่ียวของ  
 4. ดําเนินงาน 
 ตามกิจกรรม 
 5. นิเทศ 
ติดตามผลเปน
ระยะ 
6. สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
กิจกรรม
ปองกัน 
1. ศึกษาขอมูล 
/ สํารวจสภาพ
ปญหา/ความ
ตองการ 
2. เตรียมการ / 
ประชุม
กรรมการ/ 
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แตงตั้ง
รับผิดชอบ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูปฏิบัติ 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

กิจกรรม
ปองกัน(ตอ) 
3. 
ประชาสัมพันธ
ประสานงานกับ
ผูเก่ียวของ  
 4. ดําเนินงาน 
 ตามกิจกรรม 
 5. นิเทศ 
ติดตามผลเปน
ระยะ 
6. สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
กิจกรรม
ชวยเหลือ 
1. ศึกษาขอมูล 
/ สํารวจสภาพ
ปญหา/ความ
ตองการ 
2.  เตรียมการ 
/ ประชุม
กรรมการ/ 
แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 
3. 
ประชาสัมพันธ
ประสานงานกับ
ผูเก่ียวของ  
 4. ดําเนินงาน 
 ตามกิจกรรม 
 5. นิเทศ 
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ติดตามผลเปน
ระยะ 
6. สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
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ภาคผนวก  ค 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
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แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
โรงเรียนวัดปาไผ (ฉบับครูผูสอนประเมิน) 

ภาคเรียนท่ี.........  ปการศึกษา........................ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน..................................................................................  ชั้น............  เลขท่ี........... 

คําช้ีแจง ใส    ลงในชองท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเปนจริง 
โดยเกณฑการประเมินพฤติกรรมแตละตัวชี้วัด  มีดังนี้ 
  ระดับดี (ระดับ 3)  นักเรียนปฏิบัติเปนประจํา  
  ระดับพอใช (ระดับ 2)  นักเรียนปฏิบัติบอย 
  ระดบัปรับปรุง (ระดับ 1)  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง  

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ระดับการประเมินของครูผูสอนคนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สรุป 
1 ความมีวินัย 

การตรงตอเวลา 
           

การปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลการกระทํา
ของตนเอง 

           

การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน            
2 ความซ่ือสัตย 

การทําการบานดวยตนเอง 
           

การปฏิบัติตนเปนคนพูดจริงทําจริง            
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

           

3 ความประหยัด 
การใชทรัพยสินของตนเองอยางประหยัด 

           

การใชทรัพยสินของสวนรวมอยางคุมคา            
การใชน้ําและไฟฟาอยางคุมคา            

4 ความเมตตา 
แสดงความมีน้ําใจเอ้ืออาทรผูอ่ืนดวยความ
เต็มใจ 

           

แสดงอาการทางกาย  วาจา  ตอผูอ่ืนอยาง
นุมนวล 

           

เสียสละเวลาปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม 
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ท่ี รายการปฏิบัติ 
ระดับการประเมินของครูผูสอนคนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สรุป 
5 ความใฝรูใฝเรียน 

การกระตือรือรน  ตั้งใจ  มุงม่ันในการเรียน 
           

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการ
แสวงหาความรู 

           

การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

           

6 ภูมิใจในความเปนไทย 
การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

           

การออนนอมถอมตนและมีความเคารพ
ผูใหญ 

           

การรวมกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย 
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แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
โรงเรียนวัดปาไผ  (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 

ภาคเรียนท่ี.........  ปการศึกษา........................ 
คําช้ีแจง ใส    ลงในชองท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเปนจริง 
โดยเกณฑการประเมินพฤติกรรมแตละตัวชี้วัด  มีดังนี้ 
  ระดับดี (ระดับ 3)  นักเรียนปฏิบัติเปนประจํา  
  ระดับพอใช (ระดับ 2)  นักเรียนปฏิบัติบอย 
  ระดบัปรับปรุง (ระดับ 1)  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง  

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

3 2 1 
1 ความมีวินัย 

การตรงตอเวลา 
   

การปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลการกระทําของตนเอง    
การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน    

2 ความซ่ือสัตย 
การทําการบานดวยตนเอง 

   

การปฏิบัติตนเปนคนพูดจริงทําจริง    
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตยสุจริต    

3 ความประหยัด 
การใชทรัพยสินของตนเองอยางประหยัด 

   

การใชทรัพยสินของสวนรวมอยางคุมคา    
การใชน้ําและไฟฟาอยางคุมคา    

4 ความเมตตา 
แสดงความมีน้ําใจเอ้ืออาทรผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 

   

แสดงอาการทางกาย  วาจา  ตอผูอ่ืนอยางนุมนวล    
เสียสละเวลาปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม    

5 ความใฝรูใฝเรียน 
การกระตือรือรน  ตั้งใจ  มุงม่ันในการเรียน 

   

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรู    
การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน    

6 ภูมิใจในความเปนไทย 
การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

   

การออนนอมถอมตนและมีความเคารพผูใหญ    
การรวมกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย    
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แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
โรงเรียนวัดปาไผ  (ฉบับผูปกครองนักเรียนประเมิน) 

ภาคเรียนท่ี.........  ปการศึกษา........................ 
คําช้ีแจง ใส    ลงในชองท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเปนจริง 
โดยเกณฑการประเมินพฤติกรรมแตละตัวชี้วัด  มีดังนี้ 
  ระดับดี (ระดับ 3)  นักเรียนปฏิบัติเปนประจํา  
  ระดับพอใช (ระดับ 2)  นักเรียนปฏิบัติบอย 
  ระดบัปรับปรุง (ระดบั 1)  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง  

ท่ี รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

3 2 1 
1 ความมีวินัย 

การตรงตอเวลา 
   

การปฏิบัติหนาท่ีและยอมรับผลการกระทําของตนเอง    
การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน    

2 ความซ่ือสัตย 
การทําการบานดวยตนเอง 

   

การปฏิบัติตนเปนคนพูดจริงทําจริง    
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตยสุจริต    

3 ความประหยัด 
การใชทรัพยสินของตนเองอยางประหยัด 

   

การใชทรัพยสินของสวนรวมอยางคุมคา    
การใชน้ําและไฟฟาอยางคุมคา    

4 ความเมตตา 
แสดงความมีน้ําใจเอ้ืออาทรผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 

   

แสดงอาการทางกาย  วาจา  ตอผูอ่ืนอยางนุมนวล    
เสียสละเวลาปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม    

5 ความใฝรูใฝเรียน 
การกระตือรือรน  ตั้งใจ  มุงม่ันในการเรียน 

   

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรู    
การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน    

6 ภูมิใจในความเปนไทย 
การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

   

การออนนอมถอมตนและมีความเคารพผูใหญ    
การรวมกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย    
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ     :   นางวาสนา  สุขธนู 
วัน  เดือน  ปเกิด   :   26  พฤษภาคม 2514 
สถานท่ีอยูปจจุบัน  :   167/73 หมู 7 ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน  :   ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปาไผ 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน   :   โรงเรียนวัดปาไผ   
                                   54 หมู 8 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
       โทรศัพทติดตอ  081-9465054 
ประวัติการศึกษา  :   

พ.ศ.  2527 :   ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม    
    อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2530   :   มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล”   
    อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2533 :   มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล”   
    อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2537 :   ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกการประถมศึกษา 
    สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 พ.ศ.  2555 :   ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
	จากแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่  เป็นกระบวนการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมี...
	มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สอดคล้องกับการกำหนดจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  โดยผู้วิจัยได้วางแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดป่าไผ่  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 5  องค์ประกอบ  คือ  1) การกำหนด...
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