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คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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  ขอใหทุกคนรวมกันสรางสรรคสิ่ง ท่ีดีงามใหกับโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  ใหสมกับท่ีเปนขาพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

 
 
       วาสนา  สุขธน ู

        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 

(ก) 



 
4 

 

 

สารบัญ 
 
                                                                           หนา 
คํานํา                   (ก) 
สารบัญ                   (ข) 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ   1 
วัตถุประสงคของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ   4 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ    5 
กิจกรรมสรางความตระหนัก        14 
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  16 
กิจกรรมปองกัน          31 
กิจกรรมชวยเหลือ         35 
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ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 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  ดานการดํารงชีวิตอยาง
เปนสุขในสังคมดวยความรวมมือในการดูแลเอาใจใสของครูทุกคนในโรงเรียนวัดปาไผ  และผูปกครอง 
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 4.  มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดปาไผ    
 

มาตรฐาน 
ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานปจจัย 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนท่ีมี
ความรู  ความสามารถในการ
วางแผน จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

2. ประชุม วิเคราะห  วางแผนกําหนด
งบประมาณ ในการดําเนินงานให
สอดคลองกับความเปนจริง 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค และเปาหมาย 

4. พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงให
สอดคลองและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 

5. ขออนุมัติปฏิบัตติามแผน ปฏิบัติการ 
6. ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตามแผนงานท่ีวางไวได
อยางครบถวนทุกข้ันตอน 

7. กํากับ ติดตาม ทบทวนใหการ
ปฏิบัติ เปนไปตามแผน 

8. ประเมิน สรุปผลและรายงานตาม
แผนอยางเปนระบบและเผยแพร 

1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีนท่ีมีความรู 
ความสามารถ 

2. มีแผนปฏิบัติการกําหนด
ขอบขายและบทบาทหนาท่ี 
ของงานระบบดูแลนักเรียน          
ท่ีชัดเจน 

3. มีแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลอง 
กับวัตถุประสงค  และเปาหมาย 

4. มีการทบทวน ปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการใหสอดคลอง
และสามารถปฏิบัตไิด 

5. แผนปฏิบัติการไดรับ             
การอนุมัต ิ

6. การดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย            
ท่ีวางไว 

7. มีการกํากับ ตดิตาม ดูแล 
ทบทวน ใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

8. มีการรายงานผลการประเมิน
และเผยแพร 

1. บุคลากรท่ีไดรบัการแตงตั้ง          
มีความรูความสามารถและ
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล รักการ 
ทํางานและทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืนได 

2. บุคลากรท่ีไดรบัการแตงตั้ง                 
มีความรูความสามารถใน          
การวิเคราะหสภาพปญหา            
การดูแลชวยเหลือนักเรียน            
อยางเปนระบบ 

3. มีงบประมาณในการสนับสนุน 
การจัดทําแผนปฏิบัติการท่ี
เพียงพอ 

4. มีเครื่องมือและสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเพียงพอใน การดําเนิน
กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

5. ผูบริหารเห็นคณุคาและ
ความสําคญั มีวิสยัทัศนใน          
การบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีนท่ีชัดเจน 

6. มีเครื่องมือวัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. มีเครื่องช้ีวัดความสําเร็จของ    
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

8. มีการรายงานสรปุผลการ
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  เปนคนดี
ของสังคม  และประเทศชาติ  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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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 

1.3 กําหนดตัวชี้วัดท่ีจะพัฒนา เนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน กําหนดเปน
นโยบายใหนกัเรียน ครู ผูปกครองนักเรียนทราบ 

1.4  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 
   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  มีพฤติกรรมอยูในระดบัปรับปรุง  จัดอยูในกลุมปรับปรุง 

 องคประกอบท่ี 3  จัดผูดูแลนักเรียน   
3.1  จัดบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเปนผูดูแลนักเรียน  เปน 3 กลุม เชนกัน ไดแก 
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3.1.1  จัดครูท่ีปรึกษาเปนผูดูแลนักเรียนทุกกลุมเปนระดับชั้น ซ่ึงคละ
นักเรียนกลุมดี พอใช และปรับปรงุ โดยอัตราสวนของครูท่ีปรึกษาตอนักเรียนเทากับ 1 : 25 

3.1 .2 จัดครูผู สอนนักเรียนเปนครู พ่ี เลี้ ยง ดูแลนักเรียนกลุมพอใช   
โดยอัตราสวนของครูพ่ีเลี้ยงตอนักเรียนเทากับ  1 : 10 
   3.1.3  จัดครูผูสอนใหดูแลนักเรียนกลุมปรับปรุงอยางใกลชิด เรียกวา   
ครูพอครูแม  ดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน  โดยอัตราสวนของครูตอนักเรียนเทากับ 
1 : 5   

3.2  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)  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  เปนกิจกรรมท่ีจัดใหกับนักเรียนกลุมท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับ
พอใชและปรับปรุง  เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนรวมดําเนินงานโครงการ  โดยมุงหวังพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และขณะเดียวกันใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  กิจกรรม
ดังกลาว  คือ  กิจกรรมตามโครงการชีววิถี  ไดแก 
  1)  กิจกรรมการเลี้ยงสัตว 
  2)  กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว   
  3)  กิจกรรมการเลี้ยงปลาเชิงนิเวศน 
  4)  กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม   
  5)  กิจกรรมนําความรูสูชุมชนเพ่ือปรับวิถีชีวิตใหพอเพียง 
ระยะเวลาท่ีจัด  ทุกปการศึกษา  และดําเนินกิจกรรมตอเนื่องตลอดท้ังป  ทุกวัน  โดยใหนักเรียนใช
เวลาวางในชวงเชา  กลางวัน  และเย็น  มารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของโครงการชีววิถี   
 4.3  กิจกรรมชวยเหลือ  เปนกิจกรรมท่ีจัดใหกับนักเรียนกลุมปรับปรุง  กรณีท่ีนักเรียนมี
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมเปลี่ยนแปลง เม่ือมีการ
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ประเมินผลเปนระยะ ๆ แลว โดยจัดกิจกรรม “พบแพทย  พบพระพบธรรมะ พบตนเอง” ระยะเวลา
ท่ีจัด ทุกภาคเรียน ชวงหลังจากการสอบปลายภาคแตละภาคเรียน 

 องคประกอบท่ี 5  ประเมินพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  เปนการดําเนินงานติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผลการดูแลพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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. หัวหนางานกิจการนักเรยีน     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  
ทีมนําจะตองมีการประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งใหเครือขายการรวมพัฒนางาน   
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  
และแตละคณะจะตองรวมมือทํางานกันเปนทีม กําหนดแผนการจัดประชุมและทีมชัดเจนดังเสนอ
แผนภาพการทํางานประสานสัมพันธและรวมงานเปนทีม 
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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 และผูรับผิดชอบในทุกภาระงาน

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
5. กําหนดใหมีการสรุปผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตั้งแตระดับ          

ครูท่ีปรึกษา ระดับชั้น ระดับโรงเรียนอยางตอเนื่องเปนระบบ 
6. จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 
องคประกอบของบุคลากรและบทบาทหนาท่ีในคณะกรรมการดําเนินงาน 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 
บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

1. ครูหัวหนางานแนะแนว     ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาสายชั้น                          กรรมการ 
3. ครปูระจําชั้น                            กรรมการ 
4. ครปูรึกษา                                กรรมการ 
5. ครูพอครูแม                              กรรมการ 
6. ผูแทนนักเรียน                          กรรมการ 
7. หัวหนางานกิจการนกัเรียน            กรรมการ                                                             

                                     และเลขานุการ 
 

1. ปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลากรหลัก              
ในการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

2. จัดเอกสาร เครื่องมือท่ีใชในการ
ดําเนินงานและรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจง
และการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร 

3. จัดการประชุมปรึกษาหารือ
คณะกรรมการการดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวมกันอยางนอยเดือนละ 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 
ครปูระจําช้ัน / ครท่ีูปรึกษา / ครูพอครูแม 
1. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีกําหนด คือ 

1.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล โดยการรวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
จัดทําขอมูลใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 

1.2 การคัดกรองนักเรียน วิเคราะหขอมูลจําแนกจัดกลุมผูเรียน เชน กลุมเด็กมี
ความสามารถพิเศษ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาตองการชวยเหลือโดยเรงดวน (จํานวนกลุม
และเกณฑในการคัดกรองอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน) 
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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 
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กิจกรรมสรางความตระหนัก
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กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
 
หลักการ 
 โรงเรียนวัดปาไผ ไดใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังดาน
การเรียนการสอน  ดานพฤติกรรมอันสงผลตอการพัฒนาพฤตกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจะสงผลใหนักเรียนไดปฏิบัติตนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 8 ประการ และคุณธรรมอัตลักษณ  ๕ ประการ ของโรงเรียน อีกท้ังสงเสริมให
นักเรียนเรียนรูท้ังท่ีโรงเรียน ท่ีบาน และในสังคม ชุมชน  โรงเรียนวัดปาไผจึงจัดทําโครงการประชุม
ผูปกครองและแจงนโยบาย  ขอกําหนดในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน ใหผูปกครองไดรับ
ทราบและดูแลกํากับติดตามนักเรียนในปกครองเพ่ือเปนการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  
ผูปกครอง  ชุมชน อันนําไปสูการพัฒนามาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในดานคุณธรรม จรยิธรรม 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 
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กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และคุณธรรมอัตลกัษณ
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กิจกรรมแนะแนว 
 
หลักการสําคัญ 
 กิจกรรมแนะแนวเปนกระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนดวยการจัดบริการ  และ 
กิจกรรมท่ีหลากหลายเปนรายบุคคลและเปนกลุม  โดยมุงสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาท  ทักษะ
ชีวิต  พ้ืนฐานของความเชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน  ทุกคนมีคุณคา  สามารถพัฒนาตนเองให
เจริญงอกงามไดและเติมเต็มใหผูเรียนสามารถจัดการชีวิตของตนไดตามความสนใจ  ความถนัด และ
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับขอมูล ขาวสาร ดานการศึกษาและอาชีพเพ่ือนําไปวางแผนการศึกษา

ตอและเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปรับตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  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 
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3. ใหคําปรึกษา นักเรียนรายบุคคล (Individual Counseling ) โดยผูเรียนท่ีมีปญหา
สามารถพบครูแนะแนวดวยตัวเองตลอดเวลา และหากพบผูเรียนท่ีมีปญหาดานพฤติกรรมอยาง
ตอเนื่อง ทางฝายปกครองจะสงตอใหแนะแนวชวยเหลือผูเรียนเพ่ือรับคําปรึกษาและแกไขปญหา
ตอไป  และใหคําปรึกษาแบบเปนกลุม ( Group Counseling ) 

4. รวมจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน และชวยเหลือ พิจารณานักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา  
และสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล คนพบและพัฒนาศักยภาพ 
ของตนมีทักษะในการดําเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม  รูจักคิด ตัดสินใจ
แกปญหาในเชิงวิกฤต รวมท้ังดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

5. ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนวมีครูแนะแนวปฏิบัติหนาท่ีรวมกับครูท่ี
ปรึกษา และครูผูสอนตางๆ เพ่ือติดตามผล และใหบริการชวยเหลือเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังนําเอาผลท่ี
ไดมาปรับปรุงบริการแนะแนวตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน 
  
การวัดผลประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 พิจารณาสารสนเทศงานแนะแนว  ของปการศึกษา 
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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 
7.   ประเมิน สรุปผล และรายงานผล 

การวัดผลประเมินผล 
แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
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 กิจกรรมเยี่ยมบาน 
 
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. รวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูลนักเรียน 

 
 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  จดักิจกรรมรณรงคใหนักเรียนทําความสะอาดรางกาย  และรักษาความสะอาด
ของรางกายอยางสมํ่าเสมอโดยการประชาสัมพันธเสียงตามสาย และอบรมในคาบประชุมรวมของ
โรงเรียน(ทุกวันศุกรของแตละสัปดาห) 
  3.2  จัดกิจกรรมใหนักเรียนแขงขันทําความสะอาดหองเรียน และพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบในบรเิวณโรงเรยีน 

3.3 กําหนดใหหัวขอการออกเยี่ยมบานนักเรียน ใหมีการตรวจดูความสะอาด 
ของบานเรือนนักเรียน และสัมภาษณผูปกครองเก่ียวกับการรักษาความสะอาดในบาน 
 3.4  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเก่ียวกับการรักษาความสะอาด เนื่องในวันสําคัญ                                  
ทางศาสนา วันสําคัญอ่ืน ๆ และในคาบบําเพ็ญประโยชนหรือลูกเสือ เนตรนารี 
 3.5  จัดกิจกรรมสงเสริมมอบรางวัลประกาศยกยอง ชมเชย นักเรียนท่ีรักษา 
ความสะอาด 

4.   นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
5.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
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2.  กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
 1.  ประชาสัมพันธรณรงคเผยแพรความรู ความเขาใจ สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
  1.1  ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกฝายทราบ โดยใชเสียงตามสายในโรงเรียน                               
ดวยการอบรมนักเรียนหนาแถว ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
  1.2  รณรงค และเผยแพรความรู ความเขาใจ สรางจิตสํานึกโดยจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. จัดอบรมนักเรียนและแกนนําอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 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 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 3.  ประชาสัมพันธใหนักเรียนเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม 
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 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  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
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 
                   3.3  จัดใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานจราจร เชน โครงการอาสา
จราจร เดินแถวระหวางเปลี่ยนชั่วโมงเรียน ข้ึนลงบันไดชิดขวา 

3.4  จัดใหนักเรยีนเดินแถวและจอดรถอยางเปนระเบียบภายในโรงเรียน 
3.5  จัดใหมีการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายจราจร 
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 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  
นักเรียนใหมีระเบียบอยางจรงิจังเปนรูปธรรม ขอความรวมมือจากรานคาในโรงเรียน คอยกํากับ
สอดสองดูแลใหนักเรียนไดปฏิบัติตนในการเรียงลําดับอยูเสมอ 

3.4  ใหเกียรติบัตรแกนักเรียนท่ีมีความดีเดนดานระเบียบวินัย 
4.  นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
5.  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 

10.  กิจกรรมปฏิบัติตนตามระเบียบสถานศึกษา 
 
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
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 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  ใหบคุลากรในโรงเรียนและชุมชนสงเสริมและสนับสนุนการรักษากฎ 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 
 สงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 

แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดโครงการเยาวชนคนดีศรีปาไผ 
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กิจกรรมกีฬาปาไผตานภัยยาเสพติด 

หลักการ 
 ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 เนน “คน” เปนศูนยกลางใน
การพัฒนาปญหายาเสพติด เปนปญหาท่ีกําลังคุกคาม และทําลายสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคง
ของประเทศชาติอยางรายแรง นํามาซ่ึงความเสียหายท้ังรางกาย ชีวิต และทรัพยสินอยางมหาศาล 
โดยเฉพาะกลุมเยาวชน นักเรียน ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศชาติ หากทุกฝายไมรวมมือ
รวมใจกันปองกันและแกไขปญหาท่ีเปนอยูอยางจริงจังเสียแตบัดนี้  และจากแนวการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 กลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ใหเปนไปตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงในการเรียนการสอนจะใหบรรลุวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของ
หลักสูตร จําเปนตองสงเสริมสุขภาพของนักเรียนและพัฒนาทักษะของนักเรียนและพัฒนาทักษะของ
นักเรียนทางกีฬาและนําความรูจากทฤษฎีมาสูภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทางดานสังคม อารมณและจิตใจ
และเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมตาง ๆ เชน ความคิดริเริ่ม ความอดทน ความรับผิดชอบ ความ
สามัคคี ใหนักเรียนรูถึงโทษและภัยจากยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน คือ มีวินัย มีความซื่อสัตย รูจักประหยัด มีเมตตา ใฝรูใฝเรียน 
และมีความภูมิใจในความเปนไทย 
วัตถุประสงค 

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

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

ในวตัถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการใหกับนักเรียน 
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  
ความอดทน  ความรับผิดชอบ  ความสามัคคี  รวมถึงการพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 

6.  ประเมิน  สรุปผล  และรายงานผล 
การวัดผลประเมินผล 

แบบสอบถามความคิดเห็นของการจัดกิจกรรมกีฬาดานยาเสพติด 
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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 เพ่ือพัฒนาองคประกอบภายใน
ทางดานจิตใจใหกลาแข็ง  ใหสามารถควบคุมอารมณจิตใจใหแนวแน มีความม่ันคง เขมแข็งในการ
ทํางาน การรูจักทําใหจิตใจสงบผองใส มีสติปญญา มีคุณธรรมสูงข้ึน และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปแลว
วาการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัตินั้น เปนวิธีการท่ีไดผลมาก และคงทนวิธีหนึ่ง กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมมือกับฝายกิจการนักเรียนได จึงไดจัดคายคุณธรรม  
จริยธรรมข้ึนเพ่ือเปนการสงเสริมและแกไขพฤติกรรมของนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ เพ่ือใหมี
พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด  รวมถึงชวยกลอมเกลาจิตใจของ
นักเรียนท่ีมีความเสี่ยงหรือมีปญหาทางดานอารมณและพฤติกรรม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมในจิตใจของนักเรียน เปนคนดี มีคุณธรรม  
2. เพ่ือฝกใหนักเรียนไดมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของโรงเรียน 
3. เพ่ือใหนักเรียนนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 

 
วิธีดําเนินการ 

1. ประชุมคณะครูและกรรมการสถานศึกษา 
2. กําหนดหลักธรรมและพฤติกรรมท่ีจะใชสงเสริม และพัฒนานักเรียน 

 2.1  กําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมยอย 
 2.2  ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือหาขอบขายของ  

โครงการ 
 2.3  เสนอรายละเอียดของโครงการตอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3. เสนอโครงการตอท่ีประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ประชาสัมพันธและประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความตะหนักใน 

วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการใหกับนักเรียน 
5.  ดําเนินการพัฒนาตามโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม 
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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 
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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  
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 
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กิจกรรมปองกัน 
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กิจกรรมตามโครงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดปาไผ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยสภาพปจจุบันของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง ความ
เจริญกาวหนาทําใหพฤติกรรมของคนไทยในสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของชุมชน  ท่ีถูก
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมือง  และจากสื่อท่ีนําเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามา  
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา  จึงมีความเสี่ยงวา
จะเกิดผลกระทบตอเยาวชนของชาติ  ซ่ึงจะเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติ  สังคม  ชุมชน  และ
เปนกําลังสําคัญในการสรางพ้ืนฐานความม่ันคง  ความพอมี ความพอกิน  พอใช  โดยใชวิธีการและ
อุปกรณท่ีประหยัด  แตถูกตองตามหลักวิชาการ  ถาสามารถปลูกฝงพ้ืนฐานความคิด  ความเชื่อ  
เหลานี้ใหกับเยาวชน  ในอนาคตจะสามารถชวยใหประเทศมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน  เพราะ
เม่ือเราไดพ้ืนฐานของเยาวชนท่ีม่ันคง  มีความพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว  จะชวยใหสามารถ
สรางเสริมความเจริญ  ใหกระจายออกไปสูชุมชน และสังคมเมืองไดตอไป 
 โรงเรียนวัดปาไผ ไดตระหนักถึงวิชาความรู  การจัดกระบวนการเรียนรู  ควบคูไปกับการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  จึงนํานักเรียนเขามามีสวนรวมในการ
สงเสริม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ  แกไขปญหา  และสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง  
จากกลุมการเรียนรูและประสบการณการเรียนรูท่ีไดปฏิบัติจริงดวยจัดโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน  โรงเรียนวัดปาไผ  โดยการนําเสนอโครงการนอมนําหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดํ าริ ของพระบาทสมเด็ จพระ เจ าอยู หั ว   ใน เรื่ อ ง เศรษฐ กิจพอเ พียง 
มาประยุกตใชเพ่ือจัดเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนและชุมชน  สรางสิ่งแวดลอมท่ีดี  การเลี้ยงสัตว  
มีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  การเลี้ยงปลาในกระชัง  การทําจุลินทรีย  การใชจุลินทรียชีวภาพ   
น้ําหมัก (EM)  จุลินทรียแหง (โบกาชิ) หมักพืชผัก  การเลี้ยงสัตว  การทําปุยหมักและปุยพืชสด 
เพ่ือนํามาใชหมัก  การผลิตพืชผักโดยระบบจุลินทรีย  และชีววิธีเกษตรพอเพียงสูความปลอดภัย 
ดานอาหารและชีวิต  รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยการผลิตน้ํายาเอนกประสงคจากน้ําหมัก 
(EM)  มาใชในโรงเรียนและขยายไปยังครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงกิจกรรมในโครงการนอมนํา
หลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดปาไผ ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้ 
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1.   กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนคือ ความมี
วินัย  ความซ่ือสัตย  ความประหยัด  ความมีเมตตา  ความใฝเรียนใฝรู  และความภูมิใจในความเปน
ไทย ในกลุมพอใชและกลุมปรับปรุงใหดีข้ึน 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการดําเนินกิจกรรมการปลูก
พืชผักสวนครัว 
 

วิธีการดําเนินการ 
1.  ข้ันเตรียมการ 
 1.1 ประชุมวางแผนปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญเพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติ 
 1.2 จัดทํารูปแบบวิธีการดําเนินการเพ่ือเสนอพิจารณาและอนุมัติ 
 1.3 ประสานงานเพ่ือขอความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. ข้ันดําเนินการ 
2.1 ชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวของและผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงค

ของโครงการ  บทบาทหนาท่ีของแตละคน 
2.2 ใหความรูและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมการปลูกพืชผัก

สวนครัว  แกนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
  2.3 จัดทํารายรับ รายจายในการดําเนินการตาง ๆ ในกิจกรรม 

2.4 ดําเนินการปลูกพริกข้ีหนูสวน  โหระพา  มะเขือ กะเพรา  ผักบุงจีน  ผักชี   
กลวยน้ําวา เห็ดนางฟา  กลวยน้ําวาขาว  โดยใชปุยท่ีไดจากการหมักเองของนักเรียน  ซ่ึงไมเสีย
คาใชจาย  เนื่องจากใชวัสดุท่ีมีอยูในชุมชน  เชน  วัชพืช  มูลสัตว  
  2.5 นําผลผลิตตาง ๆ ท่ีไดจากกิจกรรมไปจําหนายใหกับเพ่ือน  ครู ผูปกครอง  และ
ผูมารับซ้ือในโรงเรียน 

3. ข้ันติดตามประเมินผล 
3.1 โดยการสังเกตและบันทึก 
3.2 โดยใชแบบประเมิน 

4. ข้ันปรับปรุงแกไข 
4.1 นําผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุม 
4.2 ท่ีประชมุเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 
2. กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 

         
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  คือ  
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ความมีวินัย  ความซ่ือสัตย  ความประหยัด  ความมีเมตตา  ความใฝเรียนใฝรู  และภูมิใจในความเปน
ไทย  ในกลุมพอใชและกลุมปรับปรุงใหดีข้ึน 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความตะหนักและชวยกันอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 

3. เพ่ือสิ่งเสริมใหนักเรียนสามารถผลิตน้ํายาเอนกประสงคและปุยชีวภาพ 
ซ่ึงไมทําลายสิ่งแวดลอมมาใชประโยชนไดจริง 

4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจําหนายน้ํายา 
เอนกประสงค 
 

วิธีการดําเนินการ 
1. ข้ันเตรียมการ 

1.1 ประชุมวางแผนปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญเพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติ 
1.2 จัดทํารูปแบบวิธีการดําเนินการเพ่ือเสนอพิจารณาและอนุมัติ 
1.3 ประสานงานเพ่ือขอความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. ข้ันดําเนินการ 
2.1  ชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวของและผูรวมโครงการถึง 

วัตถุประสงคของโครงการ บทบาท หนาท่ี ของแตละคน 
2.2 ใหความรูและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม 

การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   2.3 ใหความรูกับนักเรียนในการทําน้ํายาเอนกประสงคจาก EM ซ่ึงเปน
วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไมทําลายสิ่งแวดลอม    

2.4 ใหความรูกับนักเรียนในการทําปุยชีวภาพ  ไดแก  การทําปุยน้ําและ 
ปุยหมักแหง 

2.5 จัดทํารายรับ  รายจายในการดําเนินการตาง ๆ ในกิจกรรม 
2.6 ดําเนินการทําน้ํายาอเนกประสงคจาก EM และทําปุยชีวภาพ 
2.7 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดําเนินการปรับปรุงสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน  กําจัดสิ่งท่ีมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม  เชน  นําน้ํายาเอนกประสงคไปลางหองน้ํา  ขุดลอก
ผักตบชวาในบอน้ํา  ปลูกตนไม  
   2.8 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นําผลผลิตท่ีไดจากกิจกรรม  
คือ  น้ํายาอเนกประสงค ไปจําหนายใหกับนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และผูเขามารับซ้ือในโรงเรียน 
 

3. ข้ันติดตามประเมินผล 
3.1 โดยการสังเกตและบันทึก 
3.2  โดยใชแบบประเมิน 

4. ข้ันปรับปรุงแกไข 
4.1  นําผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุม 
4.2  ท่ีประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนา 
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กิจกรรมชวยเหลือ 
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กิจกรรมสานสัมพันธชุมชน 
 
หลักการสําคัญ 

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

เพ่ือหาแนวทางและรวมชวยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงคใหเปนผูมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 
วิธีดําเนินการ 

1.  สรางความตระหนักใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  คือ  ครู  ผูปกครอง  ผูนําชุมชน 
เจาหนาท่ีตํารวจ  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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ปฏิทินปฏบิัติงานกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดปาไผ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูปฏิบัต ิ

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 / 
ประชุมกรรมการ/ 
แตงตั้งรับผดิชอบ 
3. ประชาสัมพันธ
ประสานงานกับ
ผูเก่ียวของ  
 4. ดําเนินงาน 
 ตามกิจกรรม 
 5. นิเทศ ติดตาม
ผลเปนระยะ 
6. สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
กิจกรรมปองกนั 
1. ศึกษาขอมูล / 
สํารวจสภาพ
ปญหา/ความ
ตองการ 
2. เตรียมการ / 
ประชุมกรรมการ/ 
แตงตั้งรับผดิชอบ 
 

             

 



 
38 

 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูปฏิบัต ิ

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 

กิจกรรมปองกนั
(ตอ) 
3. ประชาสัมพันธ
ประสานงานกับ
ผูเก่ียวของ  
 4. ดําเนินงาน 
 ตามกิจกรรม 
 5. นิเทศ ติดตาม
ผลเปนระยะ 
6. สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
กิจกรรม
ชวยเหลือ 
1. ศึกษาขอมูล / 
สํารวจสภาพ
ปญหา/ความ
ตองการ 
2.  เตรียมการ / 
ประชุมกรรมการ/ 
แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 
3. ประชาสัมพันธ
ประสานงานกับ
ผูเก่ียวของ  
 4. ดําเนินงาน 
 ตามกิจกรรม 
 5. นิเทศ ติดตาม
ผลเปนระยะ 
6. สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
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