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      การจัดทําสารนิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําและประเมินคู มือระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรี  โดยการศึกษา
คนควาขั้นตอน  วิธีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองคูมือระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธจากหนังสืองานวิจัย  และเอกสารทางวิชาการจาก
หนวยงานตาง ๆ  ทางการศึกษา  เพ่ือใหเน้ือหาครบถวนและมีความถูกตอง  โดยในการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน  ผูจัดทําไดจัดทําโครงรางแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญใหความเห็นและขอเสนอแนะ  จากนั้น
ไดนําโครงรางมาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  เม่ือไดคูมือแลวดําเนินการตอโดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเปนไปไดในรูปของคณะกรรมการจํานวน  25  คน  จากการประเมินคูมือระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย  4.62 
 ผลที่ไดรับจากการจัดทําสารนิพนธฉบับนี้คือ  คูมือระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
แนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรี  ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางในการ
ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  6  ขั้นตอนดังน้ี    คือ  1)  การ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  คือการศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายกรณี  จากการใชเครื่องมือแบบ
บันทึกตาง ๆ  เพ่ือทราบพื้นฐานในจิตสํานึกความเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  2)  การ
คัดกรองนักเรียน  คือการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล  สรุปเพ่ือแบงกลุม
ตามพฤติกรรมดานบวกและดานลบจากเครื่องมือแบบบันทึกตาง ๆ  3)  การสงเสริมพัฒนานักเรียน  
คือการดําเนินการกิจกรรมอื่น ๆ  ที่ครูพิจารณาวาเหมาะสมในการสงเสริมพัฒนา  โดยใชหลักพุทธ
ธรรมพ้ืนฐานเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น  4)  การปองกันและแกไขปญหา  คือการ
ประสานงานกับครูและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ  โดยยึดหลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาเพื่อการจัดกิจกรรม
สําหรับการปองกันและชวยเหลือ  แกไขปญหาของนักเรียน  5)  การสงตอ  คือการบันทึกการสง
นักเรียนไปยังครูแนะแนว  ครูฝายปกครอง  ครูประจําวิชาทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู  นักจิตวิทยา  
นักสังคมสงเคราะห  พระ  เปนตน  เพื่อรวมพัฒนาและกลอมเกลาจิตใจใหนักเรียนมีจิตสํานึกเปน
คนดี  มีศีลธรรมอันดีงาม  6)  การประเมิน  คือกระบวนการวางแผนการประเมินเพ่ือทดสอบความ
เปนไปไดของคูมือปฏิบัติงานที่เปนระบบขั้นตอน  วิธีการ เครื่องมือที่มีมาตรฐาน  เปนการประเมิน
ระบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ      
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. 
 The purpose of this study were to make and evaluate a manual on the student 
care and support system following Buddhist Way for Khoksalungvitthaya School, Lopburi   
Province. Stages and methods in making manual following the principles, concepts, and 
theories regarding the student care and support system following Buddhist Way were 
studied from research reports and academic documents of education institutes in order to 
obtain complete and correct content. The author presented the draft manual to experts to 
obtain their opinions and suggestions. Then the manual was made and presented to 25 
experts to examine its possibility. The evaluation of the manual according to the experts’ 
opinions was at the highest level ( X = 4.62). 
 The result of this study was the manual on the student care and support system 
following Buddhist Way for Khoksalungvitthaya School, Lopburi Province. It consisted of 6 
stages of implementation guidelines on the student care and support system following 
Buddhist Way: 1) Knowing individual students, i.e. studying individual student’s data, using 
various recording instruments to know the student background of goodness, morality, and 
ethics. 2) Filtering students, i.e. analyzing individual students’ data acquired through various 
recording instruments, making conclusion to assign them into groups of positive or negative 
behaviors. 3) Supporting student development, i.e. implementing activities according to  
teacher consideration as being appropriate, based on Dhamma principles, to enhance more 
quality in students. 4) Preventing and solving problems, i.e. coordinating with teachers and 
other related personnel to implement preventive activities and help solving students’ 
problems based on Buddhist principles. 5) Transferring student, i.e. transferring student to 
guidance teachers, governing teachers, subject area teachers, psychologists, social officers, 
and monks to coordinate developing and fostering the students sense of goodness, 
morality, and ethics. 6) Evaluation, i.e. the process of evaluation planning to test the 
possibilities of the manual which had steps of practices, methods, and standardized tools. It 
was the quantitative and qualitative evaluation of the system.     
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บทที่  1 
บทนํา 

        
ภูมิหลัง 

จากวิกฤติเศรษฐกิจไทยเม่ือป  พ.ศ.  2540  ชี้ไดอยางชัดเจนวาไทยมีการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  ที่ผิดพลาดอยางสิ้นเชิง  ซึ่งอาจารยวิทยากร  เชียงกูล  ผูอํานวยการสถาบันวิจัย  
มหาวิทยาลัยรังสิต  เห็นวาปญหาวิกฤตเิศรษฐกิจไทยที่ผานมานี้  ไมใชความผิดพลาดทางเทคนิค
ของการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจของประเทศในชวง  1 – 2  ปที่ผานมาเทานั้น  แตเปนปญหาที่
มีสาเหตุสืบเนือ่งมายาวนานทั้งหมด  4  สาเหตุดวยกนั  ซึ่งเรื่องการศึกษาก็เปน  1  ใน  4  ของ
สาเหตุดังกลาว  คือ  การที่ระบบการศึกษา  การสอนและการถายทอดความรูยังเปนทองจําจาก
ตํารา  และการลอกเลียนตางประเทศ  ขาดการคิดวิเคราะห  คนควา  วิจัย  วิพากษวิจารณเปนของ
ตัวเอง  ทําใหคนสวนใหญไมตระหนักถงึแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาด  ไมมีระบบสัญญาณเตือน
ภัยลวงหนาทีดี่  รวมทั้งไมมีความสนใจที่จะรับฟงการเตือนภัยหรือวิพากษวิจารณของผูที่มีแนวคิด
แตกตางออกไปจากแนวคิดการพัฒนาแบบเนนการเจรญิเติบโตของการลงทุนตางชาติ  ที่ทําใหคน
ไทยตองเดินตามหลังตางชาติมาตลอด  และในทีสุ่ดปญหาก็ลุกลามจนกลายเปนวกิฤติเศรษฐกิจครั้ง
ใหญในที่สุด  (สมหวัง  ธีระวณิชตะกูล.  2545: 16) 

ในขณะที่โลกกําลังกาวเขาสูศตวรรษที่  21    ความเปลี่ยนแปลงนานัปการเกิดขึ้นในโลก  
ปจจุบันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็วตามยคุโลกาภิวตัน  (Globalization)  ซึ่งเปนยุคของการแขงขัน  และความเรงดวนของ
ขอมูลขาวสาร  หรือที่เรียกวายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)  จากการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่กาวหนาและรวดเรว็  ประกอบกับระบบสารสนเทศทีท่ันสมัย  ทําใหประเทศทัว่
โลกสามารถตดิตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว  โดยผานอินเตอรเน็ต  (Internet)  อีเล็คโทรนิคส
เมล  (Electronic – mail)  หรือ  E – Mail  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมดงักลาว  
สงผลใหองคการตาง ๆ  จําเปนตองมีการปรับเปลีย่นเพ่ือใหมีความคลองตวั  มีประสทิธิภาพ  
สามารถแขงขนัไดในระดับโลก  (สมหมาย  ศรีทรัพย.  2546 : 125)  เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ  เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคล  สังคมไทย  ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสงัคม
โลก  เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช  2540  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2545: คําสั่ง) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดกําหนดสาระเกี่ยวกบัการศึกษา
ไวในมาตรา  43  วา  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา  12  ปที่
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  และมาตรา  81  ระบุไววา  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมให
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เกิดความรูคูคณุธรรมจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สาระในรัฐธรรมนูญดังกลาวนําไปสูการจัดทําพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต  วันที่  20  สงิหาคม  2542  มี
สาระสําคัญทีส่งผลตอเด็กนักเรียนเปนอยางยิ่งในเฉพาะหมวด  1  มาตราที่  6  การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
ความรูและคณุธรรม  มีจริยธรรม  วฒันธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  การศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน  โดยยึดหลักวาทกุคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถอืวาผูเรียนมีความสําคัญที่สดุตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (มาตรา  22)  ขอ  (5)  ทั้งน้ีการจัดกระบวนการเรยีนใหคํานึงถงึความ
แตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนรูจักประยกุตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  ใหรูจักคิด
เปน  ทําเปน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
อีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดา  มารดา  และผูปกครองในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

ทามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ความผันผวนทางการเมอืง  ความผุกรอนทาง
วัฒนธรรมศลีธรรม  และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  สงผลตอการดําเนินชีวติของทุกคน  ทุก
เพศ  ทุกวัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุนซ่ึงเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  ธรรมชาติของวยัรุน
ตองการการยอมรับ  ตองการหาเอกลักษณของตนเอง  มีความออนไหวทางจิตใจ  หากรูไมเทาทัน
หรือปรับตัวไมไดจะเปนเหตุใหเสี่ยงตอการเกิดอันตราย  จากรายงานสถิติของกรมสุขภาพจิต  
(2546)  พบวาปญหาของเยาวชนในโรงเรียน  รอยละ  30  ของนักเรียน  มีความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสุขภาพจิตที่แสดงออกมาในลักษณะตาง ๆ  เชน  ปญหาทางอารมณ  มีอาการซึมเศรา  
ทอแท  และหาทางออกดวยการฆาตวัตาย  นอกจากนี้  1  ใน  10  เทานั้นที่ไดรับการชวยเหลือให
เขาใจปญหาของตนเอง  และสามารถใชศักยภาพของตนในการแกปญหา  แตแนวโนมของเด็ก
นักเรียนเหลานี้  จะเปนปญหาที่เรื้อรังและรุนแรงเพราะไมเคยรับการระบุหรือวินจิฉัยวามีปญหาหรือ
ไดรับการชวยเหลือจากครูทีป่รึกษาหรือครูประจําชั้น  ซึ่งอาจเน่ืองจากครูขาดประสบการณในการ
สังเกต  การวินิจฉัยพฤติกรรม      รวมทั้งวิธีการชวยเหลือนักเรียน  และจากขอมูลใหความรูแก
นักเรียนมักไมไดผล  จึงคิดวารูปแบบทีเ่หมาะสมคือ  การใหครูรวมเปนทีมเพ่ือชวยเหลือเด็ก  ใหครู
มองปญหาเด็กไปในทางเดยีวกันมีแนวคดิในการทํางานรวมกัน  และตระหนักหนาที่วา  ครูตอง
ปกปองและคุมครองศิษย  (กรมสุขภาพจิต.  2546: 1) 

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันมีมากมายหลายประการ  ปญหาดานการศึกษา  ความไม
เสมอภาคของการกระจายโอกาสทางการศึกษาของกลุมตาง ๆ  การจัดการศึกษาไมเหมาะสมทั้ง
โครงสรางองคการ  การบริหารงาน  หลักสูตรและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  ตลอดจน
คุณภาพของคนในการถายทอดความรูอยางมีประสิทธภิาพ  ทันสมัย  มาตรฐานการศึกษาไมเทา
เทียมกัน  ประชาชนขาดทักษะความชํานาญในการงานอาชีพ  กําลังคนในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขาดแคลน  นโยบายของรัฐขาดวิสัยทศันในการพัฒนาคน  สภาพปญหาดานสังคม  การ
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เนนวัตถุนิยมมาก  เปนสังคมผูบริโภคมากกวาสงัคมผูผลิตคนเห็นกับประโยชนสวนตนมากกวา
สวนรวม  สังคมขาดวินัยและตวัแบบทีดี่  การเมืองมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตในสังคม  คนขาด
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  ปญหาพฤตกิรรมเบี่ยงเบน  สภาพปญหาดานวัฒนธรรม  การไมเลือก
รับวัฒนธรรมตางชาติ  การเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกที่ไมเหมาะสม  การขาดความภูมิใจใน
ความเปนไทย  ชองวางการปรับตวัในการผสมผสานวฒันธรรมใหม – เกา  สภาพปญหาดานศาสนา  
การขาดศรัทธาในสถาบันสงฆ  ความเชื่อในไสยศาสตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกวาคําสอนของพระพุทธเจา  
ความไมเขาใจถึงแกนแทของหลักธรรมของศาสนา  ความเสื่อมถอยทางจริยธรรมในการประพฤติ
ปฏิบัตธิรรม  การขาดวินัยของสงฆ  (สุรพงษ  ปนาทกูล.  2545:12)   

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน  มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย   จึงมีความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ  ซึ่งถือเปนกลไกสําคญัในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 1)  จากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง  การประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะที่ผานมา  สงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวติ  การปรับตัวเขากับสังคม  สิ่งแวดลอมของประชาชนอยางมาก  โดยเฉพาะผูเรียน
เกิดความเครยีด  เกิดความสับสนในชวีิต  ขาดทกัษะการเผชญิปญหาอยางเหมาะสม  (มาลินี  
ชวาลไพบูลย.  2548: คํานํา)  สังคมปจจุบันเพิ่มความสลับซับซอนมากขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองและเทคโนโลยีตาง ๆ  ไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและผันผวนตลอดเวลา
กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียนานัปการ  สวนที่เปนผลดีนั้นมักเกิดกับผูที่มีความสามารถในการ
ปรับตวัไดดี  มีการรับรูขาวสารขอมูลทีถู่กตองชัดเจนและสามารถแยกแยะไดอยางมีประสิทธภิาพก็
สามารถจะดําเนินชีวติไดอยางมีความสุข  สวนผลเสยีนั้นมักเกิดกับผูที่มีปญหาในการปรับตัว  และ
ขาดขาวสารขอมูลที่ถูกตอง  โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน  ซึ่งเปนชวงวัยที่ยงัขาดประสบการณ
ของชีวิต  จึงเปนหนาที่ของสถาบันตาง ๆ  ทางสังคม  เชน  สถาบันทางศาสนา  สถาบันทางศึกษา
และสถาบันครอบครัว  เปนตน  ควรใหความสําคัญและรวมมือกัน  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการ
พัฒนา    พรอมที่จะเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติไดตอไปในอนาคต  (นิรันดร  จุลทรัพย.  
2545: 2) 

ความแนนอนคือความไมแนนอน  (Certainty  is  uncertainty)  เปนคําสอนที่สอดคลอง
ตามหลักพระพุทธศาสนาทีเ่ราคนไทยและชาวเอเชียตางเคยไดยินและรูจักกันดี  ซึ่งคําสอนนี้ได
สะทอนถึงสัจจะธรรมของชวีิต  รวมถึงสามารถนํามาประยุกตกับโลกธุรกจิที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและรนุแรงมากขึ้นทุกขณะ  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกอใหเกิดปญหา  ความวุนวาย  
และความไมแนนอนตอแทบทุกธุรกิจ  ตัวอยางเชน  การเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศ
ไทย  และประเทศอ่ืนในแถบเอเชียในชวงป  1997 – 2003  ที่สงผลใหชวีิตและหลายธุรกิจเกดิความ
ชะงักงันหรือลมสลาย  โดยเฉพาะกิจการที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน  ดังนั้นเพื่อที่จะอยูรอดและ
เติบโตองคการตาง ๆ  จําเปนตองสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  (Competitive  Advantage)  
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หรือ  CA  ของตนเอง  (ฉัตยาพร  เสมอใจ.  2547: 39)  บางคนก็เรียกวายุคไอที  สิ่งที่ตามมากับ
ยุคนี้คือเปนยคุของการเปดเสรี  เปนยุคที่มีการแขงขัน  ใครดีใครอยู  มือใครยาวสาวไดสาวเอา  
เปนยุคทุนนิยม  เงินนิยม  เงินเปนใหญ...คนในยุคนี้เปนยุคที่มีคานยิมฟุงเฟอ  รายไดต่ํา  รสนิยม
สูง  หาความสุขจากการเสพ  การบริโภค  มีความคิดวา  ถาจะมีความสุขมากจะตองบริโภคใหมาก  
บริโภคจนเปนหน้ี  ไมมีปญญาใชหนี้  บางคนก็ตองโกง  บางคนก็หนีหนี้  บางคนฆาตวัตายเพราะ
ไมมีทางออก  คนจํานวนมากเกิดความเครียดในชีวติเพราะมีหนี้สิน  สงผลใหตนเองและครอบครัวมี
ทุกขกันทั้งบาน...เปนปญหารวมกันของมนุษยโลก  ซึ่งกําลังเดินเขาสูวิกฤตในทุก ๆ  ดาน  พุทธ
ศาสนาซึ่งเปนศาสนาแหงปญญา  พุทธศาสนาจะมีคําตอบหรือหาทางออกของปญหา  (คณะ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา.  2548: 29 – 30)  ประเทศชาตใิดก็ตามจะมีความ
เจริญหรือตกต่ําก็อยูที่การปฏิบัตขิองประชาชนในประเทศนั้น  หากประชาชนของประเทศนั้นเปนคน
ดีมีความรับผิดชอบชาติก็จะเจริญกาวหนา  ถาประชาชนของชาติขาดความรับผิดชอบ  ไมมี
จิตสํานึก  ไมมีจริยธรรม  ประเทศชาตกิ็จะหยุดอยูกับที่กาวหนาไปไมได  จากเหตุผลดังกลาวจึง
จําเปนตองพัฒนาเด็กใหมีโอกาสพัฒนาตนเอง  เพื่อทําใหประชาชนมีคุณภาพ  สามารถดํารงตนอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข  (นริศลักษณ  ภักดีพงษ  และคณะ.  2546: 70) 

กรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษาจึงตระหนักวา  ความสําคญัที่จะตองมีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหมีกระบวนการทํางานเปนระบบมีความชัดเจน  มีการประสานความรวมมือ
ของผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธกีาร  กิจกรรม    และเครื่องมือ
ตาง ๆ  ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอันจะสงผลใหระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน
ประสบความสําเร็จโดยมีแนวคิดหลักการในการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวติเพียงแตใชเวลาและ
วิธีการที่แตกตางกัน  เน่ืองจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล  ดังนั้น  การยึดนักเรียนเปนสําคัญ
ในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือทั้งดานการปองกันแกไขปญหา  หรือการสงเสริม  จึงจําเปนอยางยิ่ง 

ความสําเร็จของงาน  ตองอาศัยการมีสวนรวม  ทั้งการรวมใจ  รวมคิด  รวมทําของ 
ทุกคนที่มีสวนเก่ียวของ  ไมวาจะเปนบคุลากรโรงเรียนในทุกระดับ  ผูปกครอง  หรือชุมชน  (กรม
สุขภาพจิต.  2546: 3) 

โรงเรียนวิถีพุทธซึ่งมีวตัถุประสงคอยางชัดเจน  คือการพัฒนามนุษยใหเปนผูที่มีคณุคา 
ของความเปนมนุษยที่สมบรูณคือ  เปนผูที่มีจิตใจสูง  มีความรักความเมตตาตอสรรพชีวติ  เขาใจ
หลักความจริงของชีวิตของโลกหรือธรรมชาติ  รวมทั้งเรื่องของดุลยภาพอยางถองแท  บุคคลเหลานี้
ยอมม่ันใจไดวาจะสามารถดําเนินชีวิตในลักษณะของการเสริมสรางความสุขที่ไมตองเบียดเบียน
บุคคล  ธรรมชาติ  และสภาพแวดลอม  ไมตกอยูใตอํานาจของวัตถุ  มีจิตใจเปนอิสระ  โปรงเบา  ไม
เห็นแกตัว  จึงเปนที่คาดหวังของสังคมและมนุษยชาติที่จะใหโรงเรียนวิถีพุทธมสีวนสําคัญสําหรับ
การสรางสรรควิถชีีวติและสังคมแบบญาติพ่ีนองของประเทศไทยและมนุษยชาติทัง้ในปจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งก็คือวิถีทางของการจัดการศึกษาเพื่อสันตสิุขและสันติภาพ  (วนิช.  2549: 131) 
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ดวยเหตุผลดงักลาว  ผูจัดทําเล็งเห็นถึงความสําคญัของระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี   คนเกง   และมีความสุข   เนนคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม
ตามบทพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดยนําแนววถิีพุทธมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานกิจการตางๆ ในโรงเรียน ผูศึกษาจึงสรางคูมือ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนววถิพุีทธขึ้น เพ่ือเปนแนวทางใหครูที่ปรึกษา  ผูบริหารโรงเรียน  
ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใชปฏิบตัิในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุก ๆ  ดาน
อยางเปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดทําคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน 

โคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรี 
2. เพ่ือประเมินค ู มือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน 

โคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรี 
  

ขอบเขตในการจัดทําคูมือ 
 การจัดทําคูมือ  เรื่องระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  ของโรงเรียน
โคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรีฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อใหครูที่ปรึกษา  ผูบริหารโรงเรียน  และบุคลากร
ทางการศึกษา    ใชคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนโคกสลุง
วิทยา  โดยมีขอบเขตประกอบดวย  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การ
สงเสริมพัฒนานักเรียน  การปองกันและการแกไขปญหา  การสงตอ  และการประเมิน  ในการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เปนสุขในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง   
 

ความสําคญัของการจัดทําคูมือ 
1. ผลการศึกษาครั้งนี้  จะทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  และเปนแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธ 

2. ผูบริหารสถานศึกษา  ครูทีป่รึกษา  ครูแนะแนว  บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผูมี 
สวนไดสวนเสยีกับสถานศึกษา    ไดคูมือระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่เหมาะสมของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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นิยามศัพท 
1. คูมือการปฏิบัติงาน  หมายถึง  เอกสารหรือหนังสือที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ

งานของบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทศิทางเดียวกันอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ระบบ  หมายถึง  องคประกอบตาง ๆ  ในองคกรที่สัมพันธกันและสงผลตอกันเพือ่ 
บรรลุเปาหมายขององคกร  ระบบจะประกอบดวยชุดของกระบวนการ  หรือกิจกรรมที่ดําเนินการไป
อยางตอเน่ือง 

3. การดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง  การพัฒนาผู 
เรียนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย   จิตใจ  อารมณ  สติปญญา  ความสามารถ
ตาง ๆ  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  ตลอดจนมีวิถีชวีิตที่เปนสุขในสังคมทีมี่การ
เปลี่ยนแปลง  โดยเนนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  โรงเรียนวิถีพุทธตอง
อบรมผูเรียนใหกิน  อยู  ดูและฟงเปน  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

3.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล  หมายถงึ  การศึกษาขอมูลนักเรียนเปน 
รายกรณี  จากการใชเครื่องมือแบบบันทกึตางๆ  เพ่ือทราบพื้นฐานในจิตสํานึกความเปนคนดี  มี
คุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม   

3.2  การคัดกรองนักเรียน  หมายถึง  การวิเคราะหขอมูลจากการศกึษาขอมูล 
นักเรียนเปนรายบุคคล  สรุปเพ่ือแบงกลุมตามพฤติกรรมดานบวกและดานลบจากเครื่องมือแบบ
บันทึกตาง ๆ   

3.3  การสงเสริมพัฒนานักเรียน  หมายถึง  การดําเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่ครู 
พิจารณาวาเหมาะสมในการสงเสริมพัฒนา         โดยใชหลักพุทธธรรมพ้ืนฐานเพือ่ใหนักเรียนมี
คุณภาพมากขึ้น      

3.4  การปองกันและแกไขปญหา  หมายถึง  การประสานงานกับครูและ 
ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ  ยึดหลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาเพื่อการจัดกิจกรรมสําหรับการปองกันและ
ชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน 
                    3.5  การสงตอ  หมายถึง  การบันทึกการสงนักเรียนไปยังครูแนะแนว  ครูฝาย
ปกครอง  ครูประจําวิชาทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  พระ  เปน
ตน  เพ่ือรวมพัฒนาและกลอมเกลาจิตใจใหนักเรียนมีจิตสํานึกเปนคนดี  มีศีลธรรมอันดีงาม   
  3.6  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการวางแผนการประเมินคูมือระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อทดสอบความเปนไปไดของคูมือการปฏิบัติงานที่
เปนระบบขั้นตอน  วิธีการ  เครื่องมือที่มีมาตรฐาน  เปนการประเมินระบบทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   

4.  โรงเรียนวถิีพุทธ  หมายถึง  โรงเรียนโคกสลุงวทิยาเปนโรงเรียนทีอ่ยูภายใตความ
รับผิดชอบของสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยนําหลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  มา
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บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและนอกสถานที่  ทั้งน้ีเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 



บทที่  2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยมุงศึกษาเรื่อง  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถี

พุทธ  ของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาลพบุรี  เขต  2  จังหวัดลพบุรี  โดย
ผูวิจัยไดศึกษา  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติจากตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  เพ่ือนํามาประกอบในการศึกษา  ซึ่งประกอบไปดวยเนือ้หาสําคัญดังน้ี 

1.  ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนโคกสลุงวทิยา 
2.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.1  ความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2.2  ความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2.3  หลักการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2.4  กระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
2.6  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

3.  โรงเรียนวิถพุีทธ 
3.1  ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
3.2  ความสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ 
3.3  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพุทธธรรม 

4.  คูมือการปฏิบัติงาน 
4.1  ความหมายของคูมือ 
4.2  ประเภทของคูมือ  
4.3  องคประกอบของคูมือปฏิบัติงาน 
4.4  ลักษณะของคูมือปฏิบัติงานที่ดี 
4.5  ประโยชนของคูมือปฏิบัติงาน 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.  ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
1.  ขอมูลทั่วไป 

 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ตําบลโคกสลุง  อําเภอ  พัฒนานิคม  จังหวัด  ลพบุรี  
รหัสไปรษณีย  15140  โทรศัพท  036 – 483118  โทรสาร  036 – 483118  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ลพบุรี เขต  2  เปดสอนตั้งแตระดับ  ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึงระดับ  ชวง
ชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีเน้ือที่  117  ไร  87  ตารางวา 
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2.  ขอมูลนักเรียน 
 ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกีย่วกับจํานวนนักเรียนดังนี้ 

1)  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ป 2549  ทั้งหมด  102  คน 
           2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน   418  คน 
       ม.1  102  คน   ม.2  123  คน ม.3     115  คน 

ม.4    24  คน   ม.5    35  คน ม.6           19  คน 
  3)  จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉลี่ย)        40  คน 
  4)  อัตราสวนครู :  นักเรียน                        1 :  22  คน 
  5)  จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน                  8  คน 

  ฯลฯ 

3.  ขอมูลครูและบุคลากร 
 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร  ครู  และบุคลากร  มีดังนี้ 
 1)  ผูบริหารชื่อ  นายไชยา     กัญญาพันธุ  วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม 
สาขา  การบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนน้ีตั้งแต  1  ตุลาคม  2544  จนถึงปจจุบัน 
 2)  ผูชวยผูบริหาร (ที่ไดรับแตงตั้ง)          1  คน 
 3) จํานวนครผููสอน (ขาราชการ)                                            17  คน 

ปริญญาตรี  15  คน  สูงกวาปริญญาตรี       3  คน  
  อายุเฉลี่ยของครู  (ขาราชการ)  40 ป  และประสบการณสอนเฉลี่ย 16 ป 
 4)  รางวัลและผลงานดีเดน 
  ผูบริหาร  (บรรยายโดยยอ) 
  ป  พ.ศ.  2546 ไดรับรางวัล   โรงเรียนสิ่งแวดลอมดีเดน 
  ป  พ.ศ.  2547 ไดรับรางวัล โรงเรียนสุขาสะอาดระดับจังหวัด 
  ป  พ.ศ.  2548  ไดรับรางวัล โรงเรียนผูบรหิารสงเสริมภาษาไทยดีเดน 
  ป  พ.ศ.  2549  ไดรับรางวัล โรงเรียนสงเสริมการอานดีเดน 

ป  พ.ศ.  2550 ไดรับรางวัล โรงเรียนผูบรหิารสงเสริมศลิปะดีเดน 
  ครูไดรับรางวลั/ ผลงานดีเดน   

ประเภท  ครูแกนนํา        จํานวน  12  คน 
 ประเภท  ครตูนแบบ        จํานวน    6  คน 

ประเภท  ครดีูในดวงใจ       จํานวน    1  คน 
 ประเภท  ผูประสานงานปองกันและปราบปราบยาเสพติด  จํานวน    1   คน 
          

4.   สภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  ชุมชนชนบท  มีประชากรประมาณ   1,500   
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คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก   หมูบานโคกแย , หมูบานลานมัน , หนองกระเบียน , 
ซอย อบต.  อาชีพหลักของชุมชน คือ    เกษตรกรรม   เนื่องจาก   เปนอาชีพด่ังเดิมของคนทองถิ่น
นี้  สวนใหญนบัถือศาสนา   พุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป  คอื    
วัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองที่เรียกวา  “ วัฒนธรรมไทยเบิ้ง ”   
 2)  ผูปกครองสวนใหญ  จบการศึกษาระดบั   ประถมศกึษาปที่  4  รอยละ    90   ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  รอยละ    99   นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉลี่ยตอป   
30,000 – 50,000   บาท 

3)  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยูในตําแหนงที่ปด เน่ืองจากมีรถประจําทางวิ่งระหวาง ตําบลโคกสลุง และ 

อําเภอพัฒนานิคม เฉพาะชวงเวลา เชาและเย็น  เทานัน้การรับนักเรยีนในในเขตพืน้ที่บริการสวน
ใหญ นักเรียนอยูในหมูบาน  ที่อยูไกลออกไป ประมาณ  12  กิโลเมตร ทางโรงเรียนตองจางเหมารถ
รับ – สง 
 

5.  โครงสรางหลักสูตร 
 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา   จัดสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สําหรับหลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พ.ศ.  2544  โรงเรียน  ไดจัด
สัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง  1  โครงสรางหลักสูตร  ชวงชั้นที ่ 3  ( ม. 1 – ม. 3 ) 

เวลาเรียน 

 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

ภาษาตาง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผูเรียน 

รวม 

ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

80 
80 
80 

40 
40 
40 

80 
80 
80 

120 
120 
120 

160 
160 
160 

960 
960 
960 

รวม 360 360 360 360 240 120 240 360 480  

 
ใหผูเรียนเลือกในรายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งป  เทากับ  240  ชั่วโมง 
*  จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป  เทากับ  1,200   ชั่วโมง 
**  แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  ศิลปะ 
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ตาราง  2  โครงสรางหลักสูตร  ชวงชั้นที ่ 4  ( ม. 4 – ม. 6 ) 
เวลาเรียน / ภาคเรียน 

 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

ภาษาตาง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา 
ผูเรียน 

รวม 

ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

40 
40 
40 

100 
100 
100 

360 
360 
360 

รวม 120 120 120 120 60 60 60 120 300  

 
ใหผูเรียนเลือกเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่กําหนดภาคเรียนละ   120  ชั่วโมง 
*  จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป  เทากับ  1,200  ชั่วโมง 
**  แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ ศิลปศกึษา ,คอมพิวเตอร 
 

6.  แหลงเรียนรูและการใช 
 นับแตกอตั้งเม่ือป พ.ศ.  2518  โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา            
ปจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนแบบ 106 ต. จํานวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ  261 ล. (ปรับปรุง 29) 
จํานวน 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลังโรงฝกงานแบบ 102/27 จํานวน 1 หลัง บานพักครู จํานวน 8 
หลัง บานพักภารโรง 2 หลัง และหอประชุม 100/27  จํานวน 1 หลัง   รวมจํานวนหองเรียนทั้งหมด   
22   หอง  หองปฏิบัติการ 6 หอง  หองปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ   7  หอง  
ไดแก  หองปฏิบัติการทางภาษา หองจริยศึกษา  หองวิทยาศาสตร  หองภาษาไทย หองศิลปะ
ภาษาอังกฤษ หองโสตทัศนศึกษา  
 สวนหองสมุดมีขนาด 184 .ตารางเมตร   (คิดเปนประมาณ 2.5 หองเรียน) 
มีหนังสือทั้งหมด 10,620  เลม  จําแนกเปน 5 ประเภท  สถิติการใชหองสมุดของนักเรียน 
สูงสุด  เม่ือเดือน มกราคม พ.ศ 2549 คิดเปนรอยละ 65.09   ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
ต่ําสุด  เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ 2548 คิดเปนรอยละ 41.49  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 โรงเรียนมีการติดตั้งอินเทอรเน็ตเพ่ือการคนควาของนักเรียน  จํานวน  5  เครื่อง 
มีนักเรียนมาใชบริการอินเทอรเน็ต 12  คนตอวัน  และโรงเรียนมีคอมพิวเตอรใชใน 
การเรียนการสอน 26  เครื่อง  คิดเปนสัดสวนจํานวนนักเรียนตอเครื่อง เทากับ  1   เครื่องตอ 
นักเรียน 16  คน 
 นอกจากหองสมุดแลวโรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 
แหลงการเรียนรูในโรงเรียน 

1. หองศูนยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2.  หองภาษาอังกฤษ 
3.  หองคณิตศาสตร    4.  หองสังคม 
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5.  หองศิลปะ     6.  หองพลศึกษา 
แหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน 

1. พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง    2.  เขื่อนปาสกัชลสิทธิ ์
3.  ถ้ําเขาเอราวัณ    4.  บริษัทสหฟารม  จํากัด 

 
7.  การบริหารจัดการ 
 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  4  ฝาย ไดแก 

1. กลุมบริหารวชิาการ 
2. กลุมบริหารงบประมาณ 
3. กลุมบริหารทัว่ไป 
4. กลุมบริหารงานบุคคล 

ผูบริหารยึดหลักการบริหาร / เทคนิคการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  ( SBM.)  
โดยกําหนดปรัชญา  วิสัยทศัน  พันธกิจ  และเปาหมายการพัฒนาไวดังนี้ 

 
วิสัยทศัน (Vision) 

 เนนคุณธรรม  ความรูดีมีมาตรฐาน  ประสานชุมชน  ทุกคนสุขภาพดี  เทคโนโลยีกาวไกล  
ใสใจสิ่งแวดลอม  เตรียมพรอมสูอาชีพ   ภายในป  2550 
 

พันธกิจ  :  (Mission) 
1. พัฒนาผูเรียนใหมีระเบียบ  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มุงม่ันสูความเปนสากล 
3. พัฒนาระบบการบริหาร  และการจัดการศึกษาโดยใชระบบการมีสวนรวมและการใชโรงเรียน

เปนฐาน 
4. ปลูกฝงความเปนไทยโดยใชภูมิปญญาพัฒนาสิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
5. สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับการฝกอาชีพอยางนอยคนละ  1  อาชีพ 
6. พัฒนาระบบประกับคุณภาพตาม  พรบ.  การศึกษาแหงชาติ  (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)  พ.ศ.  2545 
 

เปาหมาย  (Goal) 
1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค  เปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
2. นักเรียนเปนผูใฝรู  ใฝเรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ระบบบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ  โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
5. นักเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอยางนอยคนละ  1  อาชีพ 
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6. สิ่งแวดลอมของโรงเรียนสะอาด  รมร่ืนสวยงาม  โดยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
7. มีระบบประกนัคุณภาพตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  (ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ.  2545  

และพรอมรับการประเมินภายนอก 

 
2.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ในการศึกษาคนควา  หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  มีเปาหมายเพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ซึ่งผูจัดทําได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

2.1  ความหมายของระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
กรมสุขภาพจิต  (2546: 4)  ไดใหความหมายวา  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธกีารและเครื่องมือการ
ทํางานที่ชัดเจน  โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรในการดําเนินการดังกลาวและมีการประสานความ
รวมมืออยางใกลชิดกับครทูีเ่กี่ยวของ  หรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการสนับสนุน   

     การดูแลชวยเหลือ  หมายรวมถึง  การสงเสริม  การปองกัน  และการชวยเหลอืแก 
ไขปญหา  โดยมีวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  ปลอดภัยจากสารเสพติด  และมีความสุขในการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคม   

     อินทิรา  หิรัญสาย  (2545: Internet)  ไดใหความหมายวา  การดูแลชวยเหลอืนัก 
เรียนหมายถึง  การที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สติปญญา  ความสามารถตาง ๆ  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  ตลอดจนมีวิถีชีวติที่
เปนสุขในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลง  และการพัฒนาไปอยางมากมาย  ไมวาจะเปนความเจรญิ
ทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  การสื่อสาร  เทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม ๆ  ได
นั้น  นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม  สนับสนุนนักเรียนแลว  การปองกันและการชวยเหลือ
แกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนก็เปนที่สิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา   
      โรงเรียนอํานาจเจริญ  (2550: Internet)  ไดใหความหมายวา  การดูแลชวยเหลือ  
หมายถึง  การสงเสริม  การปองกัน  และแกไขปญหา  โดยมีวิธีการและเครื่องมือ  สําหรับครปูระจํา
ชั้นและบคุลากรที่เกี่ยวของ  เพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
และปลอดภัยจากสารเสพตดิ   
      ศูนยเครือขายสารสนเทศระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน  (2550: Internet)  ไดให
ความหมายวา  การดูแลชวยเหลือนักเรยีน  หมายถึง  การสงเสริมพัฒนา  การปองกัน  และการ
แกไขปญหาใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันที่ประสงค  มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่
เขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตทีดี่  มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง   
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      มาลินี  ชวาลไพบูลย  (2548: 34)  ไดใหความหมายวา  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เปนกระบวนการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน  พรอมดวยวิธกีารและเครื่องมือการ
ทํางานที่มีมาตรฐาน  คุณภาพ  และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได  โดยมีครูที่ปรึกษาชัน้เรียน
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ  และบุคลากรทกุฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษาอัน
ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  ผูบริหารและครูทุกคน  ฯลฯ  มีสวนรวม 
      การดูแลชวยเหลือนักเรยีน  หมายรวมถึง  การสงเสริมพัฒนา  การปองกัน  และการ
ชวยเหลือแกไขปญหา  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มี
ภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแขง็  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดํารงชวีิต  ปลอดภัยจากสารเสพยติด  
และรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง 
 อราม  เสือเดช  (2549: 10)  ไดใหความหมายของการดูแลชวยเหลอืนักเรียน  ไววา  การ
สงเสริม  การปองกัน  และการแกไขปญหาของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค  
มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดาํรงชีวิต  และรอดพนจากวิกฤต
ทั้งหลาย      

จันทณา  บุญรุง  (2548: 12)  ไดใหความหมายวา  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน
กระบวนการของครูที่ปรึกษาในการสงเสรมิ  ปองกัน  และแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีขั้นตอนมี
วิธีการและเครื่องมือ  โดยประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของ  เพื่อชวยเหลือใหนักเรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามอัตภาพของตน 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  (2549: Internet)  ไดใหความหมายวา  ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรยีนอยางมีขั้นตอน  พรอมดวย
วิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักในการดําเนินการ
ดังกลาวและมกีารประสานความรวมมืออยางใกลชิดกบัครูที่เกีย่วของ  หรือบุคคลภายนอก  รวมทั้ง
การสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน 

การดูแลชวยเหลือ  หมายความถึง  การสงเสริม  การปองกัน  และการแกไขปญหา  โดยมี
วิธีการและเครื่องมือสําหรับครูประจําชัน้หรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนใหนักเรียนเปนคนดี  มี
ความสามารถ  และมีความสุขในการดํารงชีวิต 

กลาวโดยสรุป  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง   กระบวนการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนขั้นตอนในดานการสงเสริม  ปองกัน  และแกไขปญหาโดยการมีสวนรวมจาก
บุคลากรที่เกีย่วของทุกฝายใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั  เพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี  คนเกงและมี
ความสุข  ตลอดจนอยูในสังคมไดอยางเขมแข็งและปลอดภัย 
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2.2  ความสําคัญของระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
และการพัฒนาประเทศ  เพราะการบริหารคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณไดนั้น  คุณภาพการศึกษายอม
มีอิทธิตอความรู  ความสามารถและศักยภาพของผูเรียนซ่ึงไดแก  ดานสติปญญาผูเรียน  อีกทั้งยัง
พัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการเรียนรูที่ครบถวน  ดังนั้นระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามแนว
โรงเรียนวิถพุีทธ  จึงมีความสําคัญตอสิ่งตาง ๆ  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
 ส.ม.ศ.  (2549: Internet)  ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวา  
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนยังเปนเรือ่งใหม  ยังไมมีผลงานการวจัิยในเรื่องนี้และศึกษา  นาจะมี
ความรูความเขาใจในสภาพการดําเนินงาน  โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการดําเนินงานในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  ซึ่งถือวาเปนปจจัยทีส่ําคัญประการหนึ่งวา  มีสวนรวมในดานใด  และมีสวนรวม
มากนอยเพียงใด  ในการดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนของผูปกครอง  นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดตาง ๆ  ในการพัฒนาการมีสวน
รวมในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  และเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ
มัธยมศึกษาตอไป 
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  (2549: Internet)  ไดกลาวถึงความสําคญัของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนวา  ที่จะตองมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน  เพื่อใหมีกระบวนการทํางาน
เปนระบบมีความชัดเจน  มีการประสานความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน  
รวมทั้งวธิีการ  กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ  ที่มีคุณภาพ  ในการดูแลชวยเหลอืนักเรียนอันจะสงผล
ใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จโดยมีแนวคิดหลกัในการดําเนินงาน 
 จันทณา  บุญรุง  (2548: 13)  ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน
วา  การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความสามารถ  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและวถิีชวีิตที่เปนสุขตามทีส่งัคมมุงหวังดําเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุน
นักเรียนตามกระบวนการทางการศึกษานั้นยังไมเพียงพอ  อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งดานการสื่อสารเทคโนโลยตีาง ๆ  ซึ่งสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวก
และในเชิงลบอันกอใหเกิดปญหาตาง ๆ  ดังนั้นการปองกันและการชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ  ที่
เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนานักเรียนอีกทั้งตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของ
ทุกฝายทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนซ่ึงมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการ
ดําเนินงานตาง ๆ  เพ่ือการดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยางใกลชิด 
 บทบาทของครูจะตองปรับเปลี่ยนเพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  โดยเฉพาะ
การทํางานอยางมีระบบกระบวนการทํางานมีหลักฐานการปฏิบัติงาน  มีเทคนิค  วิธีการหรือการใช
เครื่องมือตาง ๆ  เพ่ือการดูแลชวยเหลอืนักเรียนอันจะเกิดผลดีตอทุกคน  คือ  นักเรียน  ครู  
ผูปกครอง  ชุมชนและสังคม 
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 อินทิรา  หิรัญสาย  (2549: Internet)   ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนวา  การที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพทั้งดานรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สติปญญา  ความสามารถดานตาง ๆ  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมทีดี่งาม  ตลอดจนมีวิถี
ชีวติที่เปนสขุในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาไปอยางมากมาย  ไมวาจะเปนความ
เจริญทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  การสื่อสาร  เทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม ๆ  
ไดนั้น  นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม  สนับสนุนนักเรยีนแลว  การปองกันและการ
ชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นกบัผูเรียนก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา 
 กรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษา  (2546: 3)  กลาวถึง  ความสาํคัญที่จะตองมีระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนเพ่ือใหมีกระบวนการทํางานเปนระบบมีความชัดเจน  มีการประสานความ
รวมมือของผูเกี่ยวของ  ทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธีการ  กิจกรรม  และ
เครื่องมือตาง ๆ  ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลอืนักเรียนอันจะสงผลใหระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนประสบควมสําเร็จโดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน 
 ความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ัน  เนนที่คุณภาพของนักเรียนใหมีความ
สมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย  สติปญญา  ความรู  ความสามารถ  ดานจิตใจ  คุณธรรม  จริยธรรม
และมีชีวติทีส่งบสุข  ใหสมกับคําวา  “ เกง  ดี  และมีความสุข”  โดยมีบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
รวมมือกันดําเนินงานทั้งผูบริหารและคร ู  และที่สําคัญคือ  ความดูแลใสใจของครูที่ปรึกษาที่มีให
นักเรียนในความดูแลทุกคนอยางเต็มกําลงัความสามารถดวยความรัก  ความเมตตา  และความ
เขาใจในนักเรยีนแตละคนซึง่มีความสําคญัย่ิงตอการพัฒนานักเรียนใหพรอมที่จะเติบโตเปนผูใหญใน
อนาคตอยางมีคุณภาพรอบดาน  เปนกําลังสําคัญของสังคม  สามารถนําพาความรุงเรืองและความ
สงบสุขสูประเทศชาติตอไป 
 บทบาทของความเปนครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  จึงมีคุณคานาภาคภูมิใจอยางยิ่ง
ดวยเปนผูหนึง่ที่มีสวนรวมในการสรางคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตวิญญาณให
เกิดขึ้นในโรงเรียนในสังคมประเทศชาตหิรือรวมทั้งสังคมโลกดวยเชนกัน   
 

2.3  หลักการของระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต  (2546: 3)  กลาวถึงหลกัการระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนโดยมี 

แนวคิดหลักในการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1.  มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวติเพียงแต 

ใชเวลาและวธิกีารที่แตกตางกันเนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล  ดังนั้น  การยึดนักเรียน
เปนสําคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือทั้งดานการปองกัน  แกไขปญหา  หรือการสงเสริม  จึง
จําเปนอยางยิ่ง 

2.  ความสําเร็จของงาน  ตองอาศัยการมีสวนรวม  ทั้งการรวมใจ  รวมคิด 
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รวมทําของทกุคนที่มีสวนเกี่ยวของ  ไมวาจะเปนบคุลากรโรงเรียนในทุกระดับ  ผูปกครอง  หรือ
ชุมชน 
  

2.4  กระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กรมสามัญศึกษา  (2544: 5)  กลาววา  คอื  การดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

หมายรวมถึง  การสงเสริม  การปองกันและการแกไขปญหา  โดยมีวิธีการและเครือ่งมือสําหรับครูที่
ปรึกษาและบคุลากรที่เกีย่วของ  เพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและปลอดภัยจากสารเสพติด 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนระบบการดําเนินงานดูแลนักเรียนอยางมีขั้น 
ตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักในการ
ดําเนินการดังกลาว  และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกีย่วของหรือบคุลากร
ภายนอก  รวมทั้งการสนับสนุน  สงเสริมจากโรงเรียนโดยการดําเนินการตามกระบวนการของระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน  ซึ่งมีองคประกอบ  6  ประการ  คือ  (กรมสามัญศึกษา.  2544: 9,  29) 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
4. การปองกันและแกไขปญหา 
5. การสงตอ 
6. การประเมิน 

กระบวนการดาํเนินงานทั้ง  6  ประการดังกลาวแสดงใหเห็นเปนแผนภูมิในภาพประกอบ  1 
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กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

จัดกลุมนักเรยีนและครูทีป่รึกษา  
 
 
 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 
 
 คัดกรองนักเรียน 
 
 
 

ปกติ เสี่ยง มีปญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

การปองกันและแกไข 

สงเสริมพฒันา 

สงตอ 
ผูเชี่ยวชาญภายใน 

ไมดีข้ึน ดีข้ึน 

ประเมิน  

ผูเชี่ยวชาญ

ดีข้ึน 

ไมดีข้ึน 
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แตละองคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดังกลาว  มีความสําคัญ  มีวิธกีาร 
และเครื่องมือที่แตกตางกันไป  แตมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันซ่ึงเอ้ือใหการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
1.1  ความสําคัญ 
ดวยความแตกตางของนักเรียนแตละคนที่มีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวติที่ไม 

เหมือนกัน  หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ทั้งดานบวกและดานลบ  ดังนั้นการรู
ขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับตวันักเรียนจึงมีความสําคัญ  และที่จะชวยใหครทูี่ปรึกษามีความเขาใจ
นักเรียนมากขึ้นสามารถนาํขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียน  เปนประโยชนในการสงเสริม  
การปองกันและการแกปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทาง  ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใช
ความรูสึก  หรือการคาดเดาโดยเฉพาะการแกปญหานักเรียน  ซึง่ทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการ
ชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด 

1.2  ขอมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
ครูที่ปรึกษาควรมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนอยางนอย  3  ดานใหญ ๆ คือ 
 1.2.1  ดานความสามารถ  แยกเปน 
         1)  ดานการเรียน 
         2)  ดานความสามารถอื่น ๆ 

1.2.2 ดานสุขภาพ  แยกเปน 
        1)  ดานรางกาย 
        2)  ดานจิตใจ - พฤติกรรม 
1.2.3 ดานครอบครัว  แยกเปน 
       1)  ดานเศรษฐกิจ 
       2)  ดานการคุมครองนักเรียน 
1.2.4 ดานอ่ืน ๆ  ที่ครูพบเพ่ิมเตมิซ่ึงมีความสําคัญหรือเกี่ยวของกับการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน 
      1.3  วิธีการและเครื่องมือในการรูจักเปนรายบุคคล 
   ครูที่ปรึกษาควรใชวธิีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนที่
ครอบคลุมทั้งดานความสามารถ  ดานสุขภาพ  และดานครอบครัว  ที่สําคัญ  คือ 

1.3.1 ระเบียนสะสม 
1.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (The  Strength  and  Difficulties 

Questionnaire:  SDQ) 
1.3.3 วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ  เชน  การสัมภาษณนักเรียน  การศึกษา 
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จากแฟมสะสมผลงาน  การเยี่ยมบาน  การศึกษาขอมูลจากแบบบนัทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง
ซึ่งจัดทําโดยกรมอนามัย  เปนตน 

1.3.1 ระเบียนสะสม 
ระเบียนสะสม  เปนเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล 

ที่เกี่ยวกบัตวันักเรียน  โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูล  และครทูี่ปรึกษานําขอมูลเหลานั้นมาศึกษา  
พิจารณาทําความรูจักนักเรียนเบื้องตน  หากขอมูลไมเพียงพอ  หรือมีขอสงสัยบางประการ  ก็ควร
หาขอมูลเพิ่มเติมดวยวธิีการตาง ๆ  เชน  การสอบถามจากนักเรียนโดยตรงสอบถามจากครอ่ืูน ๆ  
หรือเพ่ือน ๆ  ของนักเรียน  เปนตน  รวมทั้งการใชเครื่องมือทดสอบตาง ๆ  หากครูที่ปรึกษา
ดําเนินการได 
  รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนสะสมของแตละโรงเรยีน  มีความแตกตางกันได
ขึ้นอยูกับความตองการของแตละโรงเรียน  แตอยางนอยควรครอบคลุมขอมูลทั้งดานการเรียน  ดาน
สุขภาพและดานครอบครัว 
  ระเบยีนสะสม  เปนขอมูลสวนตวันักเรียน  จึงตองเปนความลบัและเก็บไวอยางดีมิ
ใหผูที่ไมเกี่ยวของหรือเด็กอ่ืน ๆ  มารื้อคนได  หากเปนไปไดควรเก็บไวกบัครูทีป่รึกษาและมตีูเก็บ
ระเบียนสะสมใหเรียบรอย  ควรเกบ็รวบรวมขอมูลอยางตอเน่ือง  อยางนอย  3  ปการศึกษา  หรือ  
6  ปการศึกษา  และสงตอระเบียนไปยงัครูที่ปรึกษาคนใหมในปการศึกษาตอไป  หรืออาจจัดครูที่
ปรึกษาตามดแูลนักเรียนอยางตอเน่ือง  จนจบมัธยมศกึษาในแตละตอนหรือจนจบ  6  ปการศกึษาก็
ได 

1.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ)  (โรงเรียนอาจนําเครื่องมืออ่ืนมา 
ใชแทนก็ได) 
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็กไมไดเปนแบบวัดหรือแบบทดสอบแตเปนเครื่องมือ
สําหรับการคดักรองนักเรียนดานพฤติกรรม  การปรับตัว  ที่มีผลเกีย่วเนื่องกับสภาพจิตใจซึ่งจะชวย
ใหครูที่ปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรยีนดานสุขภาพจิตมากขึ้น 
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  เปนเครื่องมือที่กรมสุขภาพเปนผูจัดทําขึ้น  โดย
พัฒนาจาก  The  Strength  and  Difficulties  Questionnaire  (SDQ)  ประเทศเยอรมนี  ซึ่งใชการ
แพรหลายในประเทศแถบยุโรป  เพราะมีความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรง  จํานวนขอไมมากนัก  
คณะผูจัดทําของกรมสุขภาพจิต  โดยแพทยหญิง  พรรณพิมล  หลอตระกูล  เปนหัวหนาคณะไดทํา
การวิจัยเพ่ือวเิคราะหคาความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรงของแบบประเมิน  และหาเกณฑมาตรฐาน  
(norm)  ของเด็กไทย 
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็กมี  3  ชุด  คือ 
  -  ชุดที่ครูเปนผูประเมินเด็ก 
  -  ชุดที่พอแม  ผูปกครอง  เปนผูประเมินเด็ก 
  -  ชุดที่เด็กประเมินตนเอง 
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  ทั้ง  3  ชุด  มีเน้ือหาและจํานวนขอ  25  ขอ  เทากัน  ทางโรงเรียนอาจเลือกใชชุด
ที่นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียว  หรือใชควบคูกับชุดที่ครูเปนผูประเมินเพื่อความแมนยําขึน้โดย
ระยะเวลาทีป่ระเมินไมควรหางจากนักเรียนประเมินตนเองเกิน  1  เดือน  ซึ่งหากเปนไปไดควรใช
แบบประเมินทั้ง  3  ชุด  พรอมกัน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของผลที่ออกมา 

1.3.3 วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ 
ในกรณีที่ขอมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤตกิรรม  เด็ก 

ไมพอเพียงหรือเกิดกรณีที่จําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติม  ครูที่ปรึกษาอาจใชวิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ  
เพ่ิม  เชน  การสังเกตพฤตกิรรมอ่ืน ๆ  ใหหองเรียน  การสัมภาษณและการเยี่ยมบานนักเรียนเปน
ตน 
 2.  การคัดกรองนักเรียน 

    2.1  ความสําคัญ 
  การคัดกรองนักเรียน  เปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับตวันักเรียน  เพ่ือการจัด
กลุมนักเรียนเปน  2  กลุม  คือ  
  1.  กลุมปกติ  คือ  นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ตามเกณฑการคัด
กรองของโรงเรียนแลว  อยูในเกณฑของกลุมปกต ิ
  2.  กลุมเสี่ยง / มีปญหา  คือ  นักเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง / มีปญหา
ตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ  ปองกันหรือแกไขปญหา
ตามแตกรณี 
  การจัดกลุมนักเรียนน้ี  มีประโยชนตอครูที่ปรกึษาในการหาวิธีการเพื่อดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง  โดยเฉพาะการแกปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น  
และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหา  เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตาง ๆ  ซึ่งหากครูที่
ปรึกษาไมไดคัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลว  ความชัดเจนในเปาหมายเพื่อการแกปญหา
นักเรียนจะมีนอยลง  มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ  ซึ่งบางกรณีจําเปนตองแกไขโดย
เรงดวน 
  ผลการคัดกรองนักเรียน  ครูที่ปรึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งที่จะไมทําให
นักเรียนรับรูไดวาตนถูกจัดอยูในกลุมเสี่ยง / ปญหา  ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมปกติ  โดยเฉพาะ
นักเรียนวัยรุนที่มีความไวตอการรับรู  (sensitive)  แมวานักเรียนจะรูตัวดีวา  ขณะนี้ตนมีพฤตกิรรม
อยางไร  หรือประสบกับปญหาใดก็ตามและเพื่อปองกันการลอเลียนในหมูเพ่ือนอีกดวย  ดังนั้น  ครู
ที่ปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรองเปนความลับ  นอกจากนี้ครูที่ปรึกษามีการประสานงานกับ
ผูปกครองเพื่อการชวยเหลอืนักเรียน  ก็ควรระมัดระวงัการสื่อสารที่ทําใหผูปกครองเกิดความรูสึกวา  
บุตรหลานของตนถูกจัดอยูในกลุมที่ผิดปกติแตกตางจากเพื่อนนักเรียนอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจมีผลเสียตอ
นักเรียนในภายหลังได 

    2.2  แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพือ่การคัดกรองนักเรียน 
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การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนน้ันใหอยูในดุลพินิจของครูที ่
ปรึกษาและยดึถือเกณฑการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลักดวย  ดังนั้นโรงเรียนควรมีการ
ประชุมครูเพ่ือการพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน  เพ่ือใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการ
คัดกรองนักเรียนที่เหมือนกัน  เปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียน  รวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวา
ความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยง / มีปญหา 
 3.  การสงเสริมพัฒนานักเรียน 

3.1  ความสําคัญ 
การสงเสริมนักเรียน  เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูที่ 

ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง / มีปญหาใหมีคุณภาพมากขึ้น  มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ  ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนทีอ่ยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียน
กลุมเสี่ยง / มีปญหา  และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสียง / มีปญหา  กลับมาเปนนักเรียนกลุม
ปกติและมีคณุภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป 

3.2  วิธีการและเครื่องมือเพ่ือการสงเสริมนักเรียน 
การสงเสริมนักเรียนมีหลายวิธทีี่โรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได  แตมีกิจกรรม 

หลักสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการ  คือ 
  3.2.1  การจัดกิจกรรมโฮมรูม  (Home  room) 

3.2.2 การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน  (classroom  meeting)   
4.  การปองกันและแกไขปญหา 

4.1  ความสําคัญในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใส 
กับนักเรียนทกุคนเทาเทยีมกันแตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง / มีปญหานั้น  จําเปนอยางมากที่ตองให
ความดูแลใสใจอยางใกลชิดและหาวธิีการชวยเหลือ  ทั้งการปองกันและการแกไขปญหา  โดยไม
ปลอยปละละเลย  นักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม  การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน
จึงเปนภาระงานที่ยิ่งใหญและมีคุณคาอยางมาก  ในการพัฒนาใหนักเรียนเติบโตเปนบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคมตอไปนอกจากนี้ทุกครั้งของการชวยเหลือนักเรียน  ควรมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานดวย 

4.2  วิธีการและเครื่องมือเพ่ือปองกันและการแกไขปญหา 
การปองกันและการแกไขปญหาใหกับนักเรียนน้ันมีหลายเทคนิค  วธิีการ  แตสิ่งที่ครูที ่

ปรึกษาจําเปนตองดําเนินการ  มี  2  ประการคือ 
4.2.1 การใหการปรึกษาเบือ้งตน 
4.2.2  การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

4.3   ขอที่พึงตระหนักในการปองกันและแกปญหาของนักเรียน 
4.3.1  การรักษาความลับ 
         1)  เรื่องราวขอมูลของนักเรียนที่ใหการชวยเหลอืแกไข  ตองไมนําไป 

 



 23 

เปดเผย  ยกเวนเพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียนกับบคุคลทีเ่กี่ยวของ  โดยมระบุชื่อ
สกุลจริงของนักเรียนและการเปดเผยควรเปนไปในลักษณะที่เกียรตินกัเรียน 
          2) บันทึกขอมูลการชวยเหลือนักเรียน  ควรเกบ็ไวทีเ่หมาะสมและสะดวกใน
การเรียกใช 

3) การรายงานการชวยเหลือนักเรียน  ควรรายงานสวนที่เปดเผยได 
โดยใหเกียรตแิละคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ 

4.3.2 การแกไขปญหา 
1) การชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน  ตองพิจารณาสาเหตุของ 

ปญหาใหครบถวนและหาวธิีการชวยเหลอืใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ  เพราะปญหามิไดเกิดจาก
สาเหตุเพียงสาเหตุเดียวแตอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน 

2) ปญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแตละคน  ไมจําเปนตองเกิดจาก 
สาเหตุที่เหมือนกันและวธิีการที่ชวยเหลือที่ประสบความสําเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง  ก็อาจไมเหมาะ
กับนักเรียนอีกคนหนึ่งเน่ืองจากความแตกตางของบุคคล  ดังนั้นการชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ
การใหการปรึกษาจึงไมมีสูตรการชวยเหลือสําเร็จตายตัว  เพียงแตมีแนวทาง  กระบวนการหรือ
ทักษะการชวยเหลือที่ครูแตละคนเรียนรู  ฝกฝน  เพ่ือการนําไปใชเหมาะสมกับแตละปญหาใน
นักเรียนแตละคน 

5.  การสงตอ 
5.1  ความสําคัญในการปองกันและแกปญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตาม 

กระบวนการในขอ  4  นัน้  อาจมีกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ  หรือชวยเหลอืแลว
นักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น  ก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไปเพ่ือใหปญหา
ของนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น  หากปลอยใหเปนบทบาทหนาทีข่องครู
ที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเทานั้น  ความยุงยากของปญหาอาจมีมากขึ้น  หรือลุกลามกลายเปน
ปญหาใหญโตจนยากตอการแกไข 
  การสงตอแบงออกเปน  2  แบบ  คือ 
  1.  การสงตอภายใน  ครูที่ปรึกษาสงตอครูที่สามารถใหการชวยเหลือนักเรียนได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะปญหา  เชน  สงตอครูแนะแนว  ครูพยาบาล  ครูประจําวิชา  หรือฝาย
ปกครอง  เปนตน 
  2.  การสงตอภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 
  สําหรับการสงตอภายใน  หากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองจะเปนการ
แกไขปญหาทีย่ากตอการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา  เชน ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ  ความรูสึก  ปญหา
พฤติกรรมที่ซบัซอนหรือรุนแรง  เปนตน  ครูที่รับตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบ  และ

 



 24 

ประสานการทาํงานกับผูเกี่ยวของ  เพ่ือการชวยเหลือทีมี่ประสิทธิภาพ  แตหากเกิดกรณียากตอการ
ชวยเหลืออีก  ก็ตองสงตอผูเชี่ยวชาญภายนอกเชนกัน 

5.2  แนวทางในการพิจารณาในการสงตอโดยครูที่ปรึกษา 
การสงนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ  เพ่ือใหการชวยเหลือตอไป  มีแนวทางการพิจารณาใน 

การสงตอสําหรับครูที่ปรึกษาดังนี้ 
  1.  นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไมดีขึ้น  หรือแยลง  แมวาครูที่ปรึกษาจะ
ดําเนินการชวยเหลือดวยวิธกีารใด ๆ 
  2.  นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูทีป่รึกษา  เชน  นัดใหมาพบ
แลวไมมาตามนัดอยูเสมอ  ใหทํากิจกรรมเพื่อการชวยเหลือก็ไมยินดีรวมกิจกรรมใด ๆ  ทั้งสิ้น 

3.ปญหาของนักเรียนที่เปนเรื่องเฉพาะดาน  เชน  เกี่ยวของกับความรูสึก 
ความซับซอนของสภาพจิตใจที่จําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิดและไดรับการบําบัดทาง
จิตวิทยาควรพิจารณาสงตอใหผูมีความรูเฉพาะทางเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 

      5.3  แนวดําเนินการสงตอนักเรียน 
5.3.1 ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนตอ  เพ่ือใหทราบ 

ลวงหนา 
5.3.2  สรุปขอมูลสวนตวัของนักเรียนที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือ  และวธิีการ 

ชวยเหลือที่ผานมา  รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการชวยเหลือน้ันใหผูที่รับการชวยเหลือนักเรยีนทราบ  
โดยมีแบบบันทึกสงตอหรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของ 

5.3.3 ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอ  โดย 
ใชคําพูดที่สรางสรรค  ระมัดระวังมิใหนักเรียนเกิดความรูสึกผิด  กังวล  หรือโกรธ  เปนตน  แตให
นักเรียนมีความรูสึกที่ดีจากการสงตอและยินดีไปพบครทูี่ชวยเหลือตามแตกรณีที่ครูที่ปรึกษา
พิจารณาวาเหมาะสม 

5.3.4 ครูที่ปรึกษานดัวัน  เวลา  สถานที่นัดพบกับครูที่รบัชวยเหลือนักเรียนและ 
สงตอใหเรียบรอย 

6.  การประเมิน  ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางสมํ่าเสมอกระบวนการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  ทั้ง  6  ขั้นตอน  กลาวคือ   6.1  
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

6.2  การคัดกรองนักเรียน 
6.3  การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
6.4  การปองกันและแกไขปญหา 
6.5  การสงตอ 
6.6  การประเมิน 

โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน  ครูทุกคนในโรงเรียน  รวมทั้ง 
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ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนใหความรวมมือ  และสนับสนุนการดําเนินงาน  อยางสม่ําเสมอ  
มีการทํางานรวมกันเปนทีมของครูทุกคนในแตละระดับ  และผูเกี่ยวของทุกคน  การดําเนินงานตาม
ระบบทําใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธจึงมีประโยชนตอการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งดานผลผลิต  ดานกระบวนการ  และดานปจจัย 

2.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน 
3. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
5. นักเรียนเรียนรูอยางมีความรู 

2.6  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
  1. ผูบริหารโรงเรียน  รวมทัง้ผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝายตระหนกัถึงความสําคัญ
ของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน  และใหการสนบัสนุนการดําเนินงาน   หรือรวมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
  2.  ครูทุกคนและผูเกี่ยวของจําเปนตองตระหนกัในความสําคญัของระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียนมีทัศนคตทิี่ดีตอนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทกุดาน 
  3. คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะตองมีการประสานงานอยางใกลชิด  และ
มีการประชุมในแตละคณะอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 
  4.  ครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักสําคญัในการดําเนินงาน  โดยตองไดรับความ
รวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ  จากโรงเรียน 
  5.   การอบรมใหความรูและทักษะรวมทัง้การเผยแพรขอมูลความรูแกครูที่ปรึกษา
หรือผูที่เกี่ยวของในเร่ืองที่เอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรยีนเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเรื่อง
ทักษะการปรกึษาเบื้องตนและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ  ของนักเรียนซ่ึงโรงเรียนควร
ดําเนินการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
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3.  โรงเรียนวถิีพุทธ 
3.1  ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
สพฐ.  (2548: 33)  ไดใหความหมายของโรงเรียนวิถพุีทธวา  โรงเรียนวิถีพุทธ  ไมใช 

โรงเรียนสอนศาสนา  แตเปนโรงเรียนปกติ  ที่เนนใหเด็กไดรับความรูทั้งหมด  โดยยึดหลักการที่ให
เด็ก  กิน  อยู  ดู  ฟงเปน  โดยใชหลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  และ  สพฐ.  มีความเชื่อวา  
ทุกสาระตามหลักสูตร  ถาไดมีการเชื่อมโยงกันดวยความตั้งอกตั้งใจแลวจะเกิดปญญา  ปญญาไมใช
แคเรื่องการมีสติในเรื่องของศาสนา  แตปญญาเปนทกุอยางทั้งหมดที่เราตองการใหเกิด 

พจนพร  จิตเจริญทวีโชค  (2548: 12)  ไดใหความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธวา  คือ  
โรงเรียนระบบปกติ  ที่นําหลักไตรสิกขา  คือ  คีล  สมาธิ  ปญญา  มาบูรณาการในการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาการกิน  อยู  ดู  ฟงเปน 

จากความหมายที่ไดกลาวมาแลว  สรุปไดวา  โรงเรียนวิถีพุทธคือ  โรงเรียนที่อยูภายใต 
ความรับผิดชอบของสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยนําหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
มาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและนอกสถานที่  ทั้งน้ีเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

3.2  ความสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ 
การศึกษา  เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ใหกับเยาวชนเรียนรูที่จะเปนคนดี 

มีคุณธรรม  และมีวิชาความรูที่จะดํารงชีวติในสังคมอยางถูกตองและมีความสุข  ครูผูสอนตองสอน
ใหผูเรียนคิดวเิคราะห  สังเคราะห  เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  สาระการเรียนรู  การใหมีคุณธรรม  
จริยธรรม  บูรณาการกับวิชาความรู  จะเห็นไดวาทานพระพุทธทาสใหความสําคญัของการศึกษาใน
การพัฒนาชีวติ  โดยเล็งเห็นวาการศึกษานั้นมีหนาที่สําคัญสูงสุดคือการพัฒนาใหคน  พัฒนาตนให
ใชชวีิต  ควบคุมชีวติอยางถูกตองไดใหดีที่สุด  เพ่ือใหเกิดความสงบรมเย็นแกชวีิต  และเปน
ประโยชนตอผูอ่ืนโดยใชธรรมชาติซึ่งเปนชีวติที่พัฒนาแลว  โดยมีธรรมคือมีสติ  ปญญา  สมาธิ  มี
ความรูถูกตองเก่ียวกับเรื่องวัตถุ  กินอยูอยางพอดีไมฟุงเฟอ  มีความถูกตองทางรางกาย  เปนผลมา
จากมีความถูกตองทางวัตถุกอน  รางกายก็จะสุฃภาพดีไปดวย  ประกอบกับมีความถูกตองทาง
วาจาในการตดิตอสื่อสารและสุดทายจะเห็นวาทานอาจารยพุทธทาสมุงเนนใหคนมีจิตใจที่ดี  มีจิตใจ
งาม  รูจักรับผิดชอบ  ลดความเห็นแกตวั  ควบคุมกิเลสได  โดยที่ทานไมไดเนนการศึกษาแบบ
ทองจํา  แตตองการใหไดฝกปฏิบัติจริงจากการดู  การพิสูจน  การทดลอง  วิจัย  แลวนํามาปฏบิัติ
จริง  (รัตน  ลื้มตระกูล.  2547: 37,  40 – 41) 

เพราะคนเรามีความตองการ  ทะยานอยาก  หากคนดีมีศีลธรรมอยูในหัวใจ  มีความ 
อยากได  อยากมี  อยากเปน  เขาก็จะเพียรพยายามเพื่อใหไดมาดวยสิ่งนั้น  ดวยความบริสทุธิ์
ยุติธรรมซ่ึงไมใชเร่ืองผิด  แตสําหรับบางคน...ที่อยากมี  อยากเปน  แตอาศัยทางลัดทุจริตคดโกง  
ฉอราษฎรและบังหลวง  เพ่ือใหไดมาในสิ่งที่ตนเองตองการ  จนขาดซึ่งศีลธรรมจรรยาที่ดี  สราง
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ปญหาฉุดรั้งความเจริญของประเทศชาติ  นําพาประชาชนใหจมด่ิงอยูในวังวนความยากจนไมมีที่
สิ้นสุด 

กลไกสําคัญในการที่จะปลดปญหาเหลานี้คือ  การศึกษา  แลวระบบการศึกษาของไทย 
เขมแข็งพอหรือยัง  ที่จะทําหนาที่ปองปราบการทุจริต  ปลูกจิตสํานกึและสรางเสริมคุณ 
ธรรมความดีใหเกิดกับตวัเด็กและเยาวชนไทย  เพ่ือไมใหปญหาเหลานี้ทําลายสังคมไทยไปมากกวา
ที่เปนอยูในปจจุบัน  
 แมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  ใหเกิดภายในตัวบคุคลเปนเร่ืองที่ละเอียดและกระทําได
ยาก  แตสามารถทําได  ดร.  อํารุง  จันทวานิช  เลขาธกิารสภาการศึกษา  ไดเคยกลาวไววา  
วิธีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  ตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังจากทุกฝาย  และทุกสวนของ
สังคม  ในการใหความรูความเขาใจและสาํนึกในการปฏิบัตติามคุณธรรมที่พึงประสงค  รวมทั้งขอ
คนพบจากงานวิจัย  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน  ของ  ดร.  ฟามุย  
เรืองเลิศบญุ  และดร.  สมศักดิ์  จัตตุพรพงษ  ก็ไดสนับสนุนความคิดนี้ที่วา  คุณธรรมจริยธรรมของ
คนไทย  ไมสามารถสอนหรือใหความรูแคในหองเรียนเทานั้น  หากแตตองเรียนรูจากประสบการณ
ในการปฏิบตัจิริง  การเห็นแบบอยางที่ดี  การอบรมบมเพาะจากชีวติจริง  ฯลฯ  อันเปนกระบวนการ
ที่ผสมผสานหลายสิ่งหลายอยางเขาดวยกนัไดอยางลงตัว  ภายใตโครงสรางทางสังคมของชุมชนที่ดี
งามดวย  (สิปปนนท  เกตุทดั.  2548: 31) 
 สาระการเรียนรูตองมีการสอดแทรกหลักธรรมคําสอนในเชิงบูรณาการองคความรู  ซึ่ง
สามารถทําไดในการเรียนการสอนทุกวิชา  โดยการยกตัวอยางเหตุการณในชีวติประจําวัน  
เชื่อมโยงกับวชิาตาง ๆ  ได  การเรียนการสอนมีการเนนใหผูเรียนคิดเกง  มีเหตุผล  คิดอยาง
สรางสรรค  โดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระและกิจกรรมตาง ๆ  ที่จะชวยใหผูเรียนเปนคนคิดดี  คิด
อยางถูกตอง  เปนประโยชนทั้งกับตนเองและผูอ่ืน  สงเสริมใหผูเรียนเห็นแกประโยชนตอสังคม  
สวนรวมไมเอาเปรียบหรือทาํรายผูอ่ืน  ตรงกันขาม  เนื้อหาสาระการเรียนรูตองเนนใหผูเรียนคิดที่จะ
เอ้ือเฟอ  เผื่อแผ  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ไมมองผูอ่ืนเปนศัตรู  เกิดจิตสํานึกในสิ่งควรเชื่อ  ทําในสิ่งที่
ควรทํา  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อันกอใหเกิดคุณสมบัติของคนไทย  ใหเปนคนเกง  คนดี  และมี
ความสุข  หลกัสูตรตองมีเน้ือหาสาระ  ใหเลิกชัว่  ทําดี  ทําใจใหบริสทุธิ์ตามหลักของพุทธศาสนา  
(รัตน  ลิ้มตระกูล.  2547: 52) 
 

3.3 หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวกับพุทธธรรม 
ปรัชญาการศกึษาตามแนวพุทธธรรม 
     ในการเรียนวิชาศึกษาศาสตรนั้น  ผูเรียนคงตองเรียนวิชาปรชัญาการศึกษากันทุก 

คน  มากบาง  นอยบาง  แตเทาทีผ่าน ๆ   มาปรัชญาการศึกษาทีเ่รยีนกันน้ันสวนมากเปนปรัชญา
การศึกษาของประเทศตะวนัตกทั้งสิ้น   เชน    ปรัชญาการศึกษาตามแนวจิตนิยม  (Idealism)  
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ปรัชญาการศกึษาตามแนวสัจนิยม  (Realism)  ปรัชญาการศึกษาตามแนวพิสูจนนิยม  
(Experimentalism)  เปนตน 
      สวนปรัชญาการศึกษาตามแนวของลัทธปิรัชญาทีเ่ปนของไทยเราเองหรือที่ตั้งอยูบน
รากฐานของปญญาอันเปนของสังคมของเราเอง  ยังไมคอยจะมี         
สําหรับความรู  หรือปรัชญา  หรือปญญาอันเปนของสังคมไทยเราเองนั้นก็ไดแก  พุทธศาสนาหรือ
พุทธธรรมนั้นเอง  ดังนั้นจึงเปนการสมควรยิ่งที่จะไดพยายามสรางปรัชญาการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรม  (Buddhistic  philosophy  of  education)  ขึ้นไวบาง  เพ่ือวาเม่ือไดศึกษาปรัชญาการศกึษา
ของประเทศอืน่แลวก็จะยังมีปรัชญาการศึกษาทีเ่กิดขึน้ในสังคมไทยของเราเองใหไวศึกษาควบคูกัน
ไปบาง 
      การเสนอปรัชญาการศกึษานั้นในปจจุบันนิยมเสนอกันสามวิธี  คือ 
      1.  วิธีปทสัถาน  (Normative)  อันไดแกการเสนอความคิดใหมตามวิธีการทีมี่อยูเดิม
แลว  ไมตองไปคิดวิธีการขึน้ใหมอีก 
      2.  วิธีคาดเก็ง  (Speculative)  อันไดแกการเสนอแนะความคิด  หรือคาดคะเนขึ้นไว  
เน่ืองจากวาผูเสนอนั้นไดมีประสบการณอยูมากเพียงพอ  จนอาจมีความคิดที่จะเสนอแนะได 
      3.  วิธีวิเคราะห  (Analytical)  อันไดแกการเสนอเชิงวิเคราะห  เพ่ือทําใหความคิดบาง
ประการไดกระจางแจงขึ้น 
      สําหรับการประยุกตหรอื  สรางปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรม  ณ  ที่นี้จะใชวธิี
ปทัสถาน  (Normative) 
 
1.  พุทธธรรมบางประการที่นํามาใช 
 พุทธธรรมบางประการที่นํามาใช  หรือนํามาประยุกตใหเกิดเปนปรัชญาการศึกษาตามแนว
พุทธธรรมขึ้นนั้น  มีดังตอไปน้ี 
 ขันธ  5 :  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  (อันเปนลักษณะของมนุษยทั่ว ๆ  ไป) 
 อกุศลมูล  3:  โลภ  โกรธ  หลง  (อันเปนลักษณะของมนุษยทัว่ ๆ  ไป) 
 นิพพาน :  ชีวิตที่ดีสูงสุด  (Summum  bonum)  การดับสิ้นแหงความทุกข  การดับสิ้นแหง
อกุศล  อันเปนจุดหมายปลายทางของชีวติในที่สุด 
 มรรคมีองค  8 :  (หรือที่ยอลงเปนไตรสกิขา  3)  วิถหีรือแนวทางในการปฏิบัตเิพ่ือนําไปสู
การพนหรือดับสิ้นแหงทุกข 
 อริยสัจ  4 :  ความจริงแหงชีวติ  อันไดแก  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค 
 กิจในอริยสัจ  4  หรือ  กิจญาณ:  ไดแกสิ่งที่จะตองกระทําหรือกิจที่จะตองกระทําเกี่ยวกับ
อริยสัจ 4 
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2.  แนวคิดบางประการในวิชาปรัชญาการศึกษาที่นํามาใช 
 แนวคิดบางประการใชวิชาปรัชญาการศกึษาที่นํามาใชหรือนํามาคิดในการประยกุตบาง
ประยุกตพุทธธรรมนั้น  มีดังตอไปน้ี 
 การศึกษา  คือการงอกงามหรือการพัฒนา  หรือคือการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแก
ผูเรียน  เพ่ือวาผูเรียนจะไดเจริญงอกงามหรือพัฒนาขึ้นตามความมุงหมาย 
 บูรณาการ  คือจุดหมายปลายทางของการศึกษา  (บรูณาการหรือ  Integration  คือสภาพ
ที่ปญหาตาง ๆ  ในชวีติไดแกตกไปจนหมดสิ้น  หรือการที่ปญหาตาง ๆ  ในชวีติไดแกตกไปเกือบ
หมดสิ้น)   

อันตรกิริยา  คือ  การปะทะระหวางตัวเรา  และสิ่งแวดลอม  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ
ควบคุมอันตรกิริยา  (Ineraction)  ใหอยูในวิถีทางที่ดีอยูเสมอ 

วิธีการคิดแบบแกปญหา  หรือวิธีการคิดสะทอน  เปนวิธีการของการศึกษา  (Reflective  
thinking  is  the  method  of  education) 

การแกปญหา  (Problem-solving)  หรือการทดลอง  คือวิธีการทีน่ํามาซึ่งความจริง  หรือ
ความรู 
 
3.  ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 
 คําอธิบายปรชัญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรมนี้  มีอยู  4  หัวขอไดแก  ความหมายของคํา
วาการศึกษา  ความมุงหมายของการศึกษา  แนวนโยบายพื้นฐานของการศึกษา  และวิธีการของ
การศึกษาแตจะขออธิบายเพียงขอที่  1  คือความหมายของคําวา  “การศึกษา”  เทานั้น  สวนขออ่ืน 
ๆ  อาจเพงพิจารณาเอาไวจากตารางคําอธิบาย  2  ตาราง  ซึ่งอยูในหนาถัดไป 
 คําอธิบายขอที่  1  ไดแกเรื่อง  ความหมายของ  คําวา  “การศึกษา”  ลักษณะของมนุษยเรา
นั้นประกอบดวยขันธ  5  และอกุศลมลู  3  แตละคนอาจมีมากบาง  นอยบาง  อกุศลมูลน้ีเปนปญหา
อยางยิ่ง  ทําใหไมอาจจะบรรลุชีวติที่ดีได 
 ดังนั้น  เม่ือการศึกษาคือการพัฒนา  ก็อาจกําหนดความหมายของคําวา  “การศกึษา”  ตาม
แนวพุทธธรรมไดดังนี้  กลาวคือ  “การศึกษา  คือการพัฒนาขันธ  5  ซึ่งยังมีอกุศลมูลอยู  เพ่ือวา
อกุศลมูลเหลานั้นจะไดลดนอยถอยไป  และไดบรรลถุึงชีวติที่รมเยน็ตามควรแกกรณี”  ทั้งน้ีโดยจัด
ใหผูเรียนไดประสบกับผูรู  ธรรมะและวิชาการตาง ๆ  และไดปฏิบตัิสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมทัง้ปวง  
โดยรายละเอียดดังปรากฏในตาราง  3 และตาราง  4 
 

 
 
 
 

 



 30 

ตาราง  3  ปรชัญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 

โครงสรางของปรัชญา
การศึกษาอยางหนึ่งที่มีอยู
เปนปทัสถานแลว 

หัวขอธรรมะในพุทธศาสนา
ที่นํามาประยกุตในการสราง
ปรัชญาการศกึษาตามแนว
พุทธธรรมขึ้น 

“ปรัชญาการศึกษาตามแนว
พุทธธรรม”  ซึ่งไดสรางขึ้น
และอาจนําไปใชไดในการ
กําหนดการศึกษาใหแกบุคคล
ทั่ว ๆ  ไปที่ยงัครองเรือนอยู  
ปรัชญาการศกึษานี้  เกิดขึ้น
โดยนําหัวขอธรรมะดังกลาว
และความรูทางศึกษาศาสตร
มารวมกันประยุกต  (Apply)  
หรืออนุโลม  (Mutatis  
mutandis)  จนเกิดเปน
ปรัชญาการศกึษาขึ้น 

1.  ความหมายของคําวา  
“การศึกษา”  (Meaning  of  
education) 

ขันธ  5 / อกุศลมูล  3  
(ลักษณะของมนุษย) / 
นิพพานหรือชีวิตที่ดีที่สุด / 
อกุศลมูลหรือกิเลส  (ทําใหไม
อาจบรรลุถึงนิพพานได) 

ดังนั้น3ก็อาจพูดไดวา  
การศึกษาคือการพัฒนาขันธ  
5  ซึ่งยังมีอกุศลมูลอยูนั้น  
เพ่ือวาอกุศลมูลจะไดลดนอย
ถอยไป  และไดบรรลุถึงชวีติที่
รมเย็นตามควรแกกรณี  ทั้งนี้
โดยจัดใหผูเรียนไดประสบกับ
ผูรู  ธรรมะและวิชาการตาง ๆ  
และการปฏบิตัิที่ดีทั้งปวง 

2.  ความมุงหมายของ
การศึกษา  (Aims  of  
education) 

นิพพาน  (สภาพของชีวิตที่
อกุศลมูลหรือกิเลสดับหมด
อยางสิ้นเชิง) 

นิพพานคลายกับบูรณาการ  
(Integration)  อยูแลว  ซึ่ง
หมายถึงสภาพของชีวิตที่
รมเย็น  เน่ืองจากการที่ปญหา
ทั้งปวงในชวีติไดแกตกหมด
ไป  หรือหมดไปเปนสวนใหญ  
ดังนั้นบูรณาการจึงเปน
จุดหมายปลายทางที่สุดของ
การศึกษา 
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3.  แนวนโยบายพื้นฐานของ
การศึกษาหรอืแนวปฏิบตัิซึง่
จะทําใหชวีิตเปนไปตามความ
มุงหมายของการศึกษาได  
(Educational  policy  หรือ  
Means  of  education) 

แนวทางปฏิบตัิที่เรียกวา  
“มรรคมีองค  8”  ซึ่งยอลงได
เปน  3  ขอ  คือ  ศีล  สมาธิ  
และปญญา  อันเปนแนวทาง
ที่นําไปสูนิพพานอันนับเปน
ธรรมะ  หรือจริยธรรมอัน
สูงสุด 

อนุโลมไดวาแนวนโยบาย
พ้ืนฐาน  3  ประการของ
การศึกษาไดแก  การศึกษา
ตนเอง  การศึกษาสิ่งแวดลอม  
และการศึกษาจริยธรรม  
จริยธรรมยอมชวยใหอันตร
กิริยา  (Interaction)  ระหวาง
ตัวเราเองและสิ่งแวดลอมของ
เราไดเปนไปในทางที่สงบและ
รมเย็น  ทั้งน้ีโดยที่จริยธรรม
ชวยทําใหอกุศลมูลไดลดนอย
ถอยไป  แนวทางที่  3  
ประการนี้  เปนแนวทางที่จะ
นําไปสูบูรณาการ  ดังนั้น  
การศึกษาทีล่ะเลยเรื่อง
จริยธรรม  จึงเปนการศึกษาที่
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง 

4.  วิธีการของการศึกษา  
(Method  of  education)   

-  อริยสัจ  4 
-  กิจในอริยสัจ  4  หรือที่
เรียกวา  “กิจญาณ” 

เอาขั้นตอนทัง้  4  ของอริยสัจ  
4  และขอความของกิจญาณ
มาประยุกตใชเปนวธิีสอน
เรียกชื่อวา  “วิธีสอนตามขัน้
ทั้ง  4  ของอริยสัจ”  จะ
สังเกตเห็นวาวิธีการของกิจ
ญาณนั้น  ใกลเคียงกับวธิีการ
แกปญหา  (Problem – 
solving)  มาก  จึงทําให
ประยุกต  หรอือนุโลมใชได
โดยสะดวก  ตลอดจนอาจใช
เปนวธิีตัดสินใจ  (Decision  
making)  ไดดวย 

ที่มา : คณะกรรมการจัดสรางอนุสาวรีย  ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี และงานยุทธศาสตรเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร.  (2549).  การศึกษาและจริยธรรม

ศาสตราจารย ดร.  สาโรช  บัวศรี.  37 – 43. 
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ตาราง  4  วธิสีอนตามขั้นที ่ 4  ของอริยสัจ 

สัจญาณ กิจญาณ  (หรือสิ่งที่จะตอง
กระทําเกี่ยวกบัอริยสัจ) 
คําอธิบาย  ในชองนี้คัดมาจาก  
“พจนานุกรมพุทธศาสตร”  
ของพระราชวรมุนี  (ประยุทธ  
ปยุตโต)  กรมการศาสนา  
2520  แตทีว่งเล็บไวเปนของ
ผูเขียนเอง 

การประยุกตกิจญาณเปนวธิี
สอนตามขั้นที ่ 4  ของอริยสัจ  
(Mutatis  mutandis  หรือ
อนุโลมตามขั้นของวิธี
วิทยาศาสตร  หรือ  วิธีการ
แหงปญญา 

1.  ทุกข 1.  ปริญญา  การศึกษาใหรูให
เขาใจชัดตามสภาพที่เปนจริง  
ไดแก  การทําความเขาใจและ
กําหนดขอบเขตของปญหา
หรือความทุกข  (นั่นคือ
อนุโลมไดวา  :  ตองกําหนด
ปญหาใหชัดเจน) 

1.  ขั้นกําหนดปญหา  (หรือ
ขั้นทุกข) 
-  ศึกษาปญหา  กําหนด
ขอบเขตของปญหาที่เราจะ
ดําเนินการแก 

2.  สมุทัย 2.  ปหานะ  กําจัด  ทําให
หมดสิ้นไป  ไดแกการแกไข  
กําจัดตนตอของปญหา  คือ
การกําจัดตัณหาใหสิ้นไป  
(นั่นคืออนุโลมไดวา  :  ในการ
จะกําจัดปญหานั้น  จะตอง
กําจัดที่สาเหตุ) 

2.  ขั้นตั้งสมมุติฐาน  (หรือขั้น
สมุทัย) 
-  พิจารณาสาเหตุของปญหา 
-  จะตองแกปญหาที่สาเหตุ
ของปญหา  หรือที่ตนตอของ
ปญหา 
-  ดังนั้นพยายามกําหนดวา  
อาจจะกระทําอะไรไดบาง
หลาย ๆ  อยาง  เพ่ือ
แกปญหาที่ตรงสาเหต ุ
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3.  นิโรธ 3.  สัจกิริริยา  การทําใหแจง  
คือ  เขาถึงหรือบรรลุ  การ
บรรลุจุดหมายที่ตองการ  
ไดแกเขาถึงภาวะที่ปราศจาก
ปญหาแจงในวิธีการที่จะ
กําหนดปญหาหรือทุกข  (นั่น
คืออนุโลมไดวา  :  ในการ
กําจัดปญหานั้นจะตองใช
วิธีการ  จะตองกระทํา) 

3.  ขั้นกําหนดทดลองและเก็บ
ขอมูล 
-  กระทําดวยตนเอง  ทดลอง
ใชวธิีการตาง ๆ  ตามที่
กําหนดไวแลวในขั้นที่  2 
-  ทดลองไดผลประการใดกใ็ห
บันทึกไวเรียกวาขอมูล 
 
 
 
 

4.  มรรค 4.  ภาวนา  กระทําตาม
วิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย  
ไดแกการลงมือแกไขปญหา
ตามแนวทางของขอปฏิบัต ิ 
เพ่ือจะไดบรรลุถึงความดับ
ทุกข  (นั่นก็คอือนุโลมสรุป
แนวทางที่ควรปฏิบัตใินเม่ือได
รูแจงแลว 

4.  ขั้นวเิคราะหขอมูลและ
สรุปผล  (หรือขั้นมรรค) 
-  วิเคราะหหรือเปรียบเทียบ
ขอมูลที่ไดในขอ  3  จนเห็นวา
ทําอยางไรจึงจะแกปญหาที่
กําหนดในขอ  1  นั้นได 
-  สรุปการกระทําที่ไดผลไว
เปนแนวทาง  (มรรค)  เพ่ือ
ปฏิบัติ,  แลวลงมือปฏิบัติ
อยางเต็มที่ตามแนวทางนั้น 

 
ที่มา : คณะกรรมการจัดสรางอนุสาวรีย  ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี และงานยุทธศาสตรเพ่ือ

การพัฒนามหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร.  (2549).  การศึกษาและจริยธรรม
ศาสตราจารย ดร.  สาโรช  บัวศรี.  37 – 43. 

 
 จากตารางทั้ง  2  นี้  เปนอันวาเราอาจสรางปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรมขึ้นไดแลว  
ตามแบบปทัสถาน  (Normative)  สวนตามแบบคาดเกง็  (Speculative)  และแบบวิเคราะห  
(Analytical)  นั้น  ก็ขอสนับสนุนและสงเสริมใหศึกษาและเขยีนกันอยางกวางขวาง  เพ่ือวาปรัชญา
การศึกษาตามแนวพุทธธรรม  หรือตามแนวของปญญา  ซึ่งเปนของสังคมไทยเราเองนั้น  จะไดเปน
ที่เขาใจกันอยางกวางขวาง  และตั้งอยูอยางม่ันคงถาวรในประเทศของเรา  (คณะกรรมการจัดสราง
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อนุสาวรียศาสตราจารย  ดร.สาโรช  บัวศรี  และงานยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  2549:  37 – 43) 
 ดร.พระมหาจรรยา  สุทฺธิญาโณ  (2548:  103)  ไดกลาวเกี่ยวกับพทุธวถิีธรรมทีป่ฏิบัติมา
กวา  “ขณะทีพ่ระโพธิสัตวยังแสวงหาทางพนทุกขนั้น  พระองคทรงมีธรรมประจําพระองคตลอดเวลา
ในฐานะที่เปนธรรมะพ้ืนฐานรองรับการปฏิบัตทิั้งหมด  ซึ่งพระองคตรัสเรียกธรรมกลุมน้ีวา  อิทธิ
บาทธรรม  หรือธรรมที่จะนําปฏิบัติไปสูความสําเร็จ  หรือธรรมที่จะนําผูปฏิบัติไปสูความมีฤทธิ์ได  
เพราะคําวา  อิทธิ  นอกจากแปลวาความสําเร็จ  แปลวาฤทธิ์ก็ได  ซึ่งคําวาฤทธิก์็ถูกนํามาใชสื่อ
ความหมายถงึการสรางพลังพิเศษใหเกิดขึ้นในตนจนประสบความสําเร็จ 
อิทธิบาทธรรมที่พระโพธิสตัวเจริญมาก  สม่ําเสมอเปนประจํามีหาประการ  คือ  ฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร  วิริยสมาธิและปธานสังขาร  จิตตสมาธิและปธานสังขาร วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  
 ไดเจริญวิริยะอยางยิ่ง  อิทธิบาทที่พระองคไดเจริญอยูเปนประจําจนเปนฐานที่รองรับการ
เจริญธรรมอ่ืนเปนธรรมที่มีองคประกอบที่สําคัญสองสามอยางรวมกันอยู  เหมือนเม็ดยาและอาหาร
บํารุงสุขภาพอยูในเม็ดเดียวกันอยางสมบูรณ  แตละชนิดตางนําเอาคุณคามาเสริมกันและกันอยาง
พอเหมาะ  ที่เรียกวา  ธรรมสมังคี  คือ  การปฏิบัตธิรรมอยางองครวม  คือ   นําเอาสิ่งดี ๆ  มา
รวมกัน 
 พิมพรรณ  เทพสุเมธานนท  และคณะ  (2541:  210 –211)  ไดกลาวถึงอิทธิพลของปรัชญา
ตอสังคมไทยทางดานการศึกษาไววา  ปรชัญา  คือคตนิิยมเก่ียวกับชีวติ  หรือเรียกวา  ปรัชญาชีวติ  
ประเทศไทยกมี็ปรัชญาชีวติ  มีความเชื่อ  มีคานิยม  และมีแนวทางในการดําเนินชีวิต  ถาปรชัญา
คือ  ระบบความคิดที่เชื่อมโยงลักษณะอันแทจริงของจักรวาล  ธรรมชาติของมนุษย  ฐานะของ
มนุษย  สิ่งที่เรียกวาเปนปรชัญาของไทยคือ  “พุทธธรรม” 
 ทานพุทธทาสภิกขุ  ไดเสนอแนวคิดทางการศึกษาโดยใชหลักพทุธธรรมเปนแมบท  ดังนี้  
“การศึกษาความเปนไปเพื่อทําลายสัญชาตญาณอยางสัตว  เพ่ือใหมนุษยมีจิตใจสงู  การศึกษาควร
เปนไปเพื่อ  ธรรมาธิปไตย  มิใชประชาธิปไตย”  นอกจากนั้น  พระราชวรมุนี  และ  ศ.ดร.  สาโรช  
บัวศรี  ไดเสนอปรัชญาการศึกษาไทย  โดยใชพุทธธรรมเปนแมบท  พระราชวรมุนี  ไดเสนอวา  
“เปาหมายการศึกษาควรเปนเพื่ออิสรภาพภายใน  หรืออิสระภาพทางจิตใจ”  และไดเสนอวิธีการ
ทางจริยศึกษา  โดยอาศัยหลักพระพุทธธรรมมาประยกุตใชอีกทางหนึ่งดวย  ปรัชญายังมีอิทธพิล
ดานการจัดการเรื่องการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาไทย  ดังนี้  ตามหลักสูตรประถมศกึษา  
พ.ศ.  2521  ไดกําหนดจุดหมายของการศึกษาไว  4  ทางดวยกันคอื  ดานจริยศึกษา  ดานพละ
ศึกษา  ดานหัตถศึกษา  ดานพุทธิศึกษา  โดยเฉพาะดานจริยศึกษาไดกําหนดคุณธรรมไว  30  
หัวขอใหญ  เชน  การไมประทุษรายตอชีวติรางกายของสัตวอ่ืน  บุคคลอื่น  ความเมตตากรุณา  
ความไมโลภ  ไมลักขโมย  ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสยีสละ  เปนตน  คุณธรรมที่จัดเขาในหลักสูตร
เหลานี้เปนอิทธิพลของพุทธปรัชญาตอสังคมไทยดานหนึ่งนั้นเอง 
 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  (2541: 106 –109)  ไดกลาวไวในธรรมจริยา  เลม  4  วา  เรา
เกี่ยวของกับศาสนาอยางไร  “ศาสนายอมเปนความหวังตอสิ่งที่ประเสริฐ  ยิ่งยวดกวาความเมาหลง
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อันครอบงําสันดานมนุษยอยูโดยธรรมดา  และศาสนายอมทําใจใหอ่ิมเอิบดวยความถือม่ัน  กําจัด
เสียซึ่งความหวาดเสียวในสรรพภัยตาง ๆ  ...แทจริงศาสนาสอนใหเราประพฤติสิ่งที่ดีที่ถูก  และให
กระทําความดีเพราะเหตทุี่วาเปนการถูก  ไมใชเพราะหวังตอผลประโยชนหรือการตอบแทนตาง ๆ  
การที่เราทําความดีนั้น  เรายอมไดรับความตอบแทนอยูเองเปนธรรมดา  ...ศาสนาทั้งหลายเหลานี้  
ยอมมุงตอความดีความประเสริฐทั้งสิ้น  แตหากเกิดในที่ตาง ๆ  กัน  และในบคุคลจําพวกตาง ๆ  
กัน  ถือขนบธรรมเนียมผิด ๆ  กันดังกลาวมาแลว  จึงมีลัทธิและวธิปีฏิบัตติาง ๆ  กัน  และยอมมี
ความพิเศษยิง่และหยอนกวากันเปนธรรมดา 
 วรวทิย  วศินสรากร  (2544: 59)  พุทธศาสนาไดใหขอสรุปสาระสําคัญของการประพฤติ
ปฏิบัตธิรรมทัง้หมดไววา  การฝกอบรมตนเองในทางพุทธศาสนาทีส่มบูรณนั้นตองฝกอบรมทั้งใน
ดานศีล  สมาธิ  และปญญา  พรอมกัน  เพราะศีลเปนพ้ืนฐานของสมาธิ  สมาธิเปนพ้ืนฐานของ
ปญหา  ทานพุทธทาสภิกขกุลาววา  “ศีล  ทําหนาที่พัฒนากายและวาจา  ใหเปนกายและวาจาที่นาดู  
สวนสมาธิเปนการพัฒนาจิตโดยตรง... จิตที่เปนสมาธติองมีคุณสมบัติ  3  อยาง  คือ  สะอาด  ตั้ง
ม่ัน  และวองไว...  ปญญาก็หมายความวา  จิตชนิดที่เปนสมาธินี้ถูกนําไปใชทํางาน  เพ่ือการรู  เพง
พิจารณาอะไรลงไปโดยเฉพาะก็จะรูเรื่องนั้นดีไปตามลําดับ” 

สาลี  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา  (2547: 129 - 130)  ไดกลาวการศกึษาในพุทธศาสนาไววา  
“ในดานความสัมพันธของโรงเรียน  โรงเรียนทางศาสนาหมายถึงวัด  ซึ่งคลายคลึงกับพวก  
Idealism  โรงเรียนเปนตวักลาง  เปนผูนําดําเนินการสอน  อบรมทุกดาน     โรงเรียนเปนสวน
สําคัญที่จะทําใหสังคมดีหรือเลวลง         เทากับทางดานศาสนาใชวัดสถานะของผูเรียนตรงกบัคติ
นิยมเหมือนกัน  คือ  ใหความสําคัญแกจิต  เพราะรูอารมณของคน  แตทางดานรูปกาย  ไมรูอารมณ  
เห็นความแตกตางระหวางบุคคล  ทางศาสนา  คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล  ดานประสบการณ  
คลายกับพวก  Idealism  เหมือนกัน  ดานความคิดเห็น  ตรงกับพวก  Realism  สัจจะนิยม  ไดแก  
ความตองการทางกาย” 

ความมุงหมายทางการศึกษา  ทางพุทธศาสนาไดกําหนดไว  2  ขั้นคือ  
1.  ความมุงหมายทั่วไป  ไดแก 

1.1 ละชัว่ทําด ี
1.2 เผากิเลส  ดับกิเลส 
1.3 มุงใหมีสมาธิ 

2.  ความมุงหมายเฉพาะ  ตรงกับธรรมชาตินิยม 
2.1 ใหผูศึกษาทําประโยชนในปจจุบัน  เชน 

- ใหทําหนาที่ของตัวเอง 
- ใหถึงพรอมดวยการรักษา 
- ใหรูจักคบคนที่เปนมิตร 
- ใหรูจักหาทรัพย  ละเวนจากอบายมุขทั้งหลาย 
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2.2 ตรงกับคตินิยม  ใหทําประโยชนในโลกหนา  อนาคต  คือ 
- มีศรัทธา  เชื่อในสิ่งที่ควรเชือ่  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชัว่ 
- ใหมีหิริโอตัปปะ 
- ถึงพรอมดวยการให 
- ถึงพรอมดวยปญญา 
- มีศีล  รักษากาย  วาจา  ใหเรียบรอย 

2.3 ขั้นสูงสุด  มุงใหถึงนิพพาน 
- ใหมีศีลสมาธ ิ
- ตัดกิเลส  ซึ่งตองอาศัยปรชัญาชั้นสูง  พุทธศาสนาไมได 

สรางสิ่งใหมขึ้น  นอกจากดูสภาพจริงที่ปรากฏสรางขึ้นมาเปนขอเท็จจริงตาง ๆ 
 ในแงวิธีสอนและการสอน  ใชแบบปฏิบตันิิยม  คือ 

1. สอนจากงายไปหายาก 
2. สอนตามความตองการของผูเรียน 
3. สอนโดยมุงอัธยาศัยของแตละคน 

ไพฑูรย  สินลารัตน  (2525: 118 – 121)  ไดกลาวถึงศาสนาและคุณธรรมไววา 
สังคมไทย  ซึ่งก็เชนเดียวกบัสังคมอื่น ๆ  ในเอเชีย  ทีมี่ศาสนาและหรือศีลธรรมจรรยาเปนรากฐานที่
สําคัญ  ศาสนาที่สําคัญในสงัคมไทยก็คือ  ศาสนาพุทธซึ่งเปนศูนยรวมของจิตใจ  เปนที่รวมของ
กิจกรรม  เปนแหลงที่สรางสรรค  และสงเสริมคานิยมและประเพณตีาง ๆ  ของไทย  เกือบทุก
หมูบานจะตองมีวัดหนึ่งวัดเสมอไป  และวัดนั้น ๆ  ก็จะเปนศูนยรวมของหมูบานนั้นดวยพรอมกันไป  
เปนพ้ืนฐานของคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรมของสังคมในดานตาง ๆ  อันกอใหเกิดคุณคาที่
สําคัญบางประการ   แนวคิดทางการศึกษา  การศึกษาของไทยแตเดิม  เปนการศึกษาที่เกิดขึ้น
และเกิดในทุกสถาบันของสงัคม  ไมวาจะเปน  บาน  วัด  วัง  หรือหมูบานก็ตาม  ตางก็ทําหนาที่ให
การศึกษาดวยกันทั้งนั้น  สถาบันที่ทําหนาที่เพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ  จึงไมมีและไมจําเปน  
การศึกษาที่จัดและเปนไปกเ็ปนการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพของสังคมและเพื่อชีวติ  เพราะทกุ
หนวยของสังคมจัดขึ้นเปนการศึกษาเพือ่ชีวิตโดยแท  เพราะใชประโยชนเพ่ือชีวติโดยตรง  
การศึกษาทุกดานวิชาการ  ทางดานศีลธรรม  และอาชีพ  สอดคลองและเปนไปในแนวเดียวกัน
เพราะทุกสถาบันตางก็ใหการศึกษาพรอมกันไป 
 พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2539: 85)  ไดกลาวถงึหลักการทางพระพุทธศาสนาวา  
การเขาถึงความจริงของธรรมชาติและจัดตั้งระบบสังคมอยางสอดคลอง  เร่ืองของหลักการ  เกี่ยวกับ
ความจริงของธรรมชาติกบัการนํามาใชประโยชนในสังคมของมนุษย  หมายความวา  การจัดระบบ
ของสังคมมนุษยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริงตามกฎธรรมชาติ  อันนี้เปนหลักใหญ  จุดหมาย
ของการศึกษา  ในขั้นของการดํารงอยูอยางประสานกลมกลืนและเกือ้กูลกันระหวางองครวมในองค
ใหญ  ซึ่งการศึกษาจะตองพยายามพัฒนาคนใหเขาถงึใหได  โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน  คือ
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จะตองให  หน่ึง  บุคคลหรอืตัวมนุษยหมดทั้งชีวิตของเขา  (ทั้งกายและใจ)  สอง  สังคม  สาม  
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  เขามาประสานประโยชนกนัใหได  คือใหอยูรวมกันดวยดีอยางเกื้อกูลกัน 
 บรรจง  จันทรสา  (2522: 181)  ไดกลาวเกี่ยวกับสถานภาพทางศีลธรรม  (Morality)  กับ
ศาสนาไววา  โดยทั่วไปนั้น ศาสนาทุกศาสนาจะเปรียบเสมือนศาลสูงสุดที่จะตัดสินปญหาเกี่ยวกบั
ศีลธรรม  (Morals)  ใหแกศาสนิกในลัทธนิั้น ๆ  ไมจะเปนศาสนาครสิต  ศาสนาฮินดู  ศาสนาอิสลาม  
หรือ  ศาสนาพุทธก็ตาม  มนุษยเพียงแตปฏิบัตติามหลกัศีลธรรมแหงคําสอนของศาสนาทีต่นนับถือ  
ก็ไดชื่อวาเปนการประพฤตดีิและถูกตอง  ในลักษณะนีผู้กําหนดหลัก 
จริยธรรม  หลักศลีธรรมจึงไดแกพระผูเปนเจาหรือศาสดาของศาสนานั้น ๆ  จึงดูประหน่ึงวาองคกร
ทางศาสนานัน้เปนผูผูกขาดในเรื่องจริยศาสตรและแนวทางที่ควรประพฤติปฏิบตัิของมนษุย  
 ศรีสมร  พุมสะอาด  (2548: 33 – 34)  ไดเสนอแนะแนวทางสําหรบัครู  ผูปกครอง  และ
สังคมวา  ถาจะสอนเด็กใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม   ตองสอนใหรู  ทําใหดู  และอยูใหเห็น  
“สอนใหรู  คือ  บอกความรูที่ถูกตอง  เตม็ที่  ไมเก็บกัก  ณ  วันนี้  ความรูสอนเทาไรไมมีวันหมด  
ควรสอนวธิีหาความรูดวย  ทําใหดู  เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง  ไมจะเปนครูจริง ๆ  ในโรงเรียน  ครูที่
อยูนอกระบบ  คุณครูที่เปนพอแม  ตองเปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก  อยาไดเพียงพร่ําสอนเด็กวาอันนี้
ไมดี  อันนี้มีโทษ  แตตัวของคนบอกเองไมไดปฏิบัตติามนั้นเลย  แลวเม่ือไรเด็กถงึจะมีแบบอยางที่ดี
ใหทําตาม  อยูใหเห็น  พอแมทุกวันน้ีไมคอยมีเวลาใหลูก  เด็กอยูกับพี่เลี้ยง  อยูกับเกม  อยูกับทีวี  
การอยูใหเห็น  ไมใชการนั่งรอใหลูกเห็นตวัเทานั้น  แตหมายความวา  ตองใหความรัก  การดูแลเอา
ใจใส  อบรมดูแล  เอ้ือมมือไปถึงปญหาตาง ๆ  ของเขา  ปญหาหลายอยาง  เขาตองพึ่งเพ่ือน  จะทํา
อยางไร  เด็กถึงจะกลาหันมาปรึกษาพอแมหรือคุณครูแทน”  การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธที่
ผานมา  ผูปกครองเห็นวา  ลูกหลานมีกิรยิามารยาทเรยีบรอยขึ้น  มือไมออน  ไปไหนมาไหนก็บอก
กลาวคุณพอคณุแม  และเด็กกวาครึ่งหนึ่ง  มีผลการเรียนดีขึ้น  เด็กเปนคนดี  คนเกงแลวก็มี
ความสุข  สิ่งเหลานี้เปนตวัชี้วัดวา  เราสามารถที่จะปลูกฝงความเปนคนดี  มีศีลธรรมใหเกิดกับตัว
เด็กได  จากการรวมมือกันของหลาย ๆ  ฝาย  และคาดวาในป  2549  โรงเรียนทั้ง  32,000  โรง  
จะนําแนวปฏบิัติของโรงเรียนวิถีพุทธไปปรับใชในโรงเรียนของตนเองได 
 สิทธิพัชร  ธีรชัยยุทธ  (2548: 126, 129)  ไดกลาวถึงพุทธวถิีวา  พ้ืนฐานความคิดของวิถี
พุทธคือ  การเปนผูตื่น  ผูรูแลว  วธิีบริหารจัดการดวยวิถีพุทธ  เปนการนําชุดความคิดบางชุดมา
นําเสนอแนวทางใหเห็นวาคนไทย  (และคนชาติอ่ืน ๆ)  สามารถนําหลักปรัชญาพุทธที่แทรกซมึอยู
ในสายเลือดมาใชประโยชนทางโลกไดอยางมีวิถีธรรมกาํกับนําทาง  พลังชีวติที่คอยหนุนที่วานี้
ประยุกตมาจากหลักธรรมทีส่ําคัญชุดหนึ่งที่เรียกวา  อินทรียหา  การใชใหไดผลตองนํามาปฏิบัติ
ตลอดกระบวนการและครบถวนทั้ง  5  ประการดังนี้ 

1. ศรัทธา  มีกิจหรือหนาที่คือ  ความนอมใจด่ิงหรือเด็ดเดี่ยว  ความเชือ่ที่มีเหตุผล 
ม่ันใจในความจริงความดีของสิ่งที่นับถือหรือปฏิบัติ  อาทิ  มีความเชือ่ม่ันวา  สามารถใชความรูสึก  
นึก  คิด  เพ่ือการบริหารจัดการได  วิธีคิด  10  ประการนั้นมีประโยชนในทางบริหารจัดการ  มิใชได
ประโยชนแคผูมุงปฏิบัตธิรรม 
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2. วิริยะ  หนาทีค่ือ  การยกจิตไวเปนความเพียรพยายาม  มีกําลังใจ  กาวหนาไมถด 
ถอย  นั่นคือพยายามฝกฝนการใชความรูสึก  นึก  คิด  ดังที่กลาวมาแตตนอยางไมยอทอถอยหลัง  
ลมเลิก 

3. สติ  หนาที่  คือ  ดูแลหรือกํากับจิตใหมีความระลึกได  กํากับใจไวกบักิจ  นึกไดถึง 
สิ่งที่พึงทําพึงเกี่ยวของ  นั่นคือ  หากใชความรูสึก  นึก  คิด  และโยนิโสมนสิการเพื่อการบริหาร
จัดการก็ไมหลงลืมภารกิจ 

4. สมาธิ  หนาที่คือ  การทําจิตไมใหสาย  ความมีใจตั้งม่ัน  แนวแนในกิจ  ในสิ่งที่ 
กําหนด  อาทิ  การแนวแนในการบริหารจัดการดวยพุทธวิถีและวิธีการบริหาร 

5. ปญญา  หนาที่คือ  การเห็นความจริง  ความรูความเขาใจตามความเปนจริง  รูสิ่งที่ 
ทําที่ปฏิบตัิ  หยั่งรูหรือเทาทันสภาวะปญญาที่สําคัญในที่นี้คือ  รูอยางถองแทวา  ความรูสึก  นึก  
คิด  ที่ใชเปนประตูสูความสําเร็จในการบริหารจัดการนั้น  จําเปนตองมีวิธีคิดที่สอดคลองกันโดย
นําเสนอไว  10  วิธี  ที่ควรศึกษาใหเขาใจทะลุปรุโปรงใชคลองเช่ืองมือ  เอกภาพแหงองครวมสู
ความสําเร็จมิใชเชื่อ  แตไมเขาใจและใชไมเปน 
 พลังของอินทรียหามีความสัมพันธตอเน่ืองคือ  ศรัทธาทําใหเกิดความเพียร  ความเพียร
ชวยใหสติม่ันคง  เม่ือสติม่ันคงแลวกําหนดอารมณก็จะไดสมาธิ  เม่ือสมาธิดีแลวก็จะเกิดความเขาใจ
มองเห็นซึ่งเหตุปจจัยแหงปญญาตาง ๆ  ได  เม่ือรูแจงแจมชัดดวยตนเองแลว  ก็จะเกิดมีศรัทธาที่
เปนศรัทธาอยางยิ่งหรือย่ิงกวาศรัทธา  ศรทัธาตองควบคูเสมอกับปญญา  เชื่อแบบมีเหตุผล  และ
ตองลงมือปฏิบัติ  วิริยะตองควบคูสมาธิ  มีความเพียรมีความขยัน  แตตองมีความจดจอแนวแนใน
การทําเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหบรรลุผล 

จิรวัฒน  บุณยะกาญจน  (2549: 53)  ไดกลาวถึงการกิน  อยู  ดู  ฟงเปนใหคนถือปฏิบัติ
ดังนี้  (ตัวอยางที่หอเจริญวิปสสนา  วัดปากน้ํา) 

1. ชวยกันรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอย 
2. นํารองเทาไปวางบนชั้นเกบ็รองเทา 
3. ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย  เฉพาะสุภาพสตรี  หามสวมกางเกงขาสั้นมานั่ง 

ปฏิบัตธิรรม 
4. หามนําอาหารและเครื่องดืม่เขามารับประทานบนหอ 
5. หามนําเด็กเล็ก ๆ  ขึ้นมานั่งภาวนา 
6. การนั่งภาวนาไมปะปนกัน  สุภาพบุรุษน่ังดานพระภิกษุ  สุภาพสตรี  นั่งดานแมชี 
7. สํารวมมารยาททางกาย  วาจา  ถามีความจําเปนใหใชเสียงเบา ๆ 
พลปฺปตฺโตภิกขฺุ  (2548: 44)  ไดกลาวเกีย่วกับบทบาทของครูและหลกัการสอนในวถิี 

พุทธไววา  กระบวนการพฒันาปญญาตามหลักพุทธศาสนาคือ  การศึกษา  หรือในภาษาบาลคีือ  
สิกฺขา  อันเปนบทสรุปของมรรคมีองค  8  จัดประเภทไดสามประการคือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เรียก
อีกอยางหนึ่งวา  “ไตรสิกขา”  ซึ่งเปนขอปฏิบัตสิําหรับฝกอบรมกาย  วาจา  จิตใจ  และปญญา    ให
เจริญงอกงาม    เพ่ือความสมบูรณพรอมทั้งความรู  ความประพฤติและจิตใจจุดเริ่มตนของ
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การศึกษาตามหลักไตรสิกขาคือ  สัมมาทิฏฐิ  ซึ่งเปนธรรมขอแรกที่ตองพัฒนาขึ้นในตน  มี
องคประกอบคือ  ปรโตโฆสะ  และโยนิโสมนสิการ  อันจะนําไปสูความรูความเขาใจที่ถูกตองเปน
เบื้องตน      นับเปนขั้นแรกในระบบการศึกษาตามหลกัการของพระพุทธศาสนา  ปรโตโฆสะ  
หมายถึง  เสียงจากผูอ่ืน  นั่นคือการอบรมสั่งสอน  แนะนํา  การถายทอด  ซึ่งเปนการเรียนรูจาก
ผูอ่ืนคือครูบาอาจารยหรือกัลยาณมิตร  สวนโยนิโสมนสิการ  หมายถึง  การทําในใจโดยแยบคาย  
กลาวคือ  การใชความคิดอยางถูกวิธี  สามารถคิดหาเหตุผล  สืบคนถงึตนเคาไดตรงตามความเปน
จริง  เปนวิธีการแหงปญญาภายใจตัวบุคคล 

พระธรรมคุนาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2548: 106 – 107)  ไดกลาวเกีย่วกับการพัฒนา 
อยางยั่งยืนในวิถีพุทธไววา  การดํารงอยูดวยดีของมนุษย  ตองอาศัยการประสานของระบบ
ความสัมพันธแหงองคประกอบทั้ง  4  คือ  มนุษย  สังคม  และธรรมชาติ  และเทคโนโลยี  ทั้ง  4  
เปนปจจัยสงผลกระทบตอกันและกันและตอระบบทั้งหมด  การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นเม่ือระบบ
ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง  4  ดําเนินไปดวยดี  โดยที่ทุกสวนเปนปจจัยสงผลในทางเกือ้กูล
แกกัน  ทําใหดํารงอยูดวยดี  ในระบบนี้มนุษยในฐานะเปนปจจัยตัวกระทํา  จึงมีความสําคัญที่สุด  
ซึ่งพระธรรมคนุาภรณ  อธิบายแจกแจงความสําคัญของแตละปจจัย  ดังนี้ 

1. มนุษย  เปนหลักที่ควรใหความสําคัญสูงสุด  โดยมุงใหการศึกษาและจัด 
สรรปจจัยเกื้อหนุน  เพ่ือใหเขาถึงความสมบูรณ  มนุษยที่ไดมีการพัฒนาในฐานะนี้  จะเปนปจจัยตัว
กระทําที่ดีที่สดุ  ที่จะชวยระบบสัมพันธองครวมใหญบรรลุจุดหมายแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. สังคม  สังคมพึงมีมาตรการพิทักษปองกนัไมใหคนเบยีดเบียนทําลายธรรมชาติแวด 
ลอม  สงเสริมสนับสนุนการกระทําที่เกื้อกลูแกธรรมชาต ิ ระบบตาง ๆ ในสังคมตองประสาน
กลมกลืนสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวบนฐานแหงความรูในความเปนจริงแหงกฎธรรมดา 
 3.  ธรรมชาต ิ ทัศนคตทิี่ดีของมนุษยตอธรรมชาตินั้นไมควรหยุดเพยีงแคเลิกมองตนเอง  
“แยก”  ตางหากจากธรรมชาติและเลิกคิดจะ  “พิชิต”  ธรรมชาติ  แลวมองตนเองเปน  “สวนหนึ่ง”  
ของธรรมชาต ิ มีชีวิตที่สอดคลองกลมกลนืกับธรรมชาติทําใหทีเ่คยเบียดเบียนกันใหนอยลง 
 4.  เทคโนโลยี  การประดิษฐ  การผลติ  การใชเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาและอนุรักษ
ธรรมชาติโดยตรง  มีมากมายหลายอยาง  เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน  เทคโนโลยกีําจัดของเสีย  
รวมถึงมาตรการทางภาษี   เน่ืองจากเทคโนโลยีเปนเครื่องบํารุงบําเรอความสุขของมนุษย  ถา
ใชโดยมีสติและมีโยนิโสมนสิการ  ก็เปนปจจัยที่เกื้อกูลในการพัฒนามนุษยเอง  และในการนําการ
พัฒนาตนที่ยัง่ยืนไปสูจุดหมาย  ถาลืมตวัเพลิดเพลินไปใชแตเทคโนโลยีในการทํางาน  ก็จะพ่ึงพา
และตกเปนทาสของเทคโนโลยี  ในการนี้  มนุษยจึงตองตกอยูในความไมประมาท  และใหความ
เจริญของเทคโนโลยีเคียงคูกันไปกับการพัฒนาตนเอง  หากมีการบูรณาการแลวเอาระบบการพัฒนา
ตัวคนมาเปนองคแกนกลางที่จะทําหนาที่เปนปจจัยตวักระทําดังกลาวมาแลวการพัฒนาที่ยั่งยืน  ก็
จะประสบความสําเร็จ 
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 ภูมิพรรณ  ทวีชาติ  (2549: 23 – 24)  ไดกลาวเกี่ยวกบัการสอนแบบไตรสิกขาไววา  
กระบวนการศกึษา  ตามหลกัของไตรสิกขา  นั้นมีลักษณะที่เดน  และใชเปนทฤษฎีทางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนได  ดังที่สรุปวิเคราะหเปนขอ ๆ  คือ 
 1.  ผูที่ศึกษาตามกระบวนการศึกษาของหลักไตรสิกขา  ตองปฏิบตัิฝกหัดอบรมตนดวย
ตนเอง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  จะไมเกิดอยางแทจริงจากการฟง  การอาน  การดู  หรือการบอกเลา  
ตองเรียนดวยการกระทํา  เรียนรูดวยการคิด  การควบคุม  เรียนดวยความอดกลัน้  อดทนขมใจ  
และเรียนดวยวิริยะอุตสาหะ  ความสําเร็จของการศึกษาแตละระดับชัน้  ผูศึกษานัน้ยอมวัดและรูได
ดวยตนเอง  ไมมีผูใดประเมินคาได 
 2.  เรื่องจากศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนระบบการฝกหัดอบรมที่ตองสามารถละสิ่งที่ควรละ  
และเจริญสิ่งทีค่วรเจริญ  ผูที่ศึกษาจึงตองไดรับการแนะนํา  สั่งสอนจากัลยาณมิตรกอน  แตจะหยุด
อยูเพียงนั้นไมได  ตองรูจักคิด  และใชปญญาฝกฝนไปทีละขั้น  จนสามารถวินจิฉัยแยกแยะสิ่งดี  สิ่ง
ชั่ว  แลวละเวนสิ่งชั่ว  เพ่ิมพูนสิ่งที่ชอบธรรม  และจิตใจที่ผองใสบริสทุธิ์ได 
 3.  การฝกอบรมตนตามหลกัของไตรสิกขา  เปนการฝกหัดอบรมตนที่เปนขั้นตอนสบืเนื่อง  
เริ่มจากรูปธรรมไปหานามธรรม  เร่ิมจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยาก  เชน  การกําจัดกิเลสอยางหยาบ
ดวยศลีกิเลสอยางกลางดวยสมาธิกิเลสอยางละเอียดดวยปญญา  จนสามารถกําหนดรูสภาวะ
ลักษณะ  สามญัลักษณะ  และกําหนดรูดวยการละความยึดติดในสิ่งทั้งหลายเหลานั้นเสียไดโดย
สิ้นเชิง 
 4.  การฝกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขานั้น  เปนกระบวนการพัฒนามนุษยทางรางกาย  
วาจา  ความคดิเห็น  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เปนการพัฒนาการที่กวางและลึก
มากกวาการศกึษาที่เราเขาใจโดยทั่ว ๆ  ไป 
 5.  การฝกหัดอบรมตามหลกัไตรสิกขา  เปนกระบวนการศึกษาที่มีลกัษณะบูรณาการที่วามี
ลักษณะบูรณาการนั้น  เพราะองคประกอบของไตรสิกขาประกอบดวย  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ทั้ง  3  
ตัวนี้  อาศัยกนัและกันทําใหชีวิตบริสุทธิ ์ เพราะเมื่อรักษาศลีแลว  ก็ตองประคับประคองตนไวดวย
ความไมประมาท  ตองรักษาจิตดวยสติอยูเสมอ  คือการกาวเขาสูแดนแหงสมาธิ  คือ  ความสงบ
ม่ันคงแหงจิตอันเปนอุปกรณสําคัญในการใชปญญา  เมื่อจิตไมฟุงซาน  ไมสับสน  ไมวุนวาย  ยอม
ใชปญญาไดอยางดี  ปญญาที่ใชบอย ๆ  ทําใหเฉียบคม  วองไว  พอกพูนมากขึ้น  ซึ่งจะเปนปจจัย
ใหศีล  สมาธดีิขึ้นดวย 
 พระมหาอุทัย  ญาณธโร  (2539: 2 – 3)  ไดกลาวถึงวถิีแหงกลไกแบบพุทธไววา   
 1.  การศึกษาในสวนปรชัญาของพุทธศาสนาไมใชเปนการใชเวลาใหสูญเปลา  แตเปน
การศึกษารากฐานทางความคิดของพุทธศาสนา  เพ่ือการเขาใจระบบความคิดทั้งมวลและในทุกสวน
ของพุทธศาสนาอยางมีสัมพันธภาพ  การศึกษาปรชัญาในทางพุทธศาสนาเปนการศึกษาเพื่อรูพุทธ
ศาสนา  จริง ๆ  แลวเราไมไดนําสิ่งแปลกปลอมใด ๆ  เขาสูพุทธศาสนาเลย  เพียงแตศึกษาและ
เรียนรูความคดิของพุทธศาสนาอยางเปนระบบมากขึ้นเทานั้น 

 



 41 

 2.  การศึกษาในเชิงปรัชญาไมใชสิ่งที่จะบอนทําลายการศึกษาเพื่อการปฏิบัติ  เราอาจ
สามารถศึกษาเพื่อการปฏิบัติได  และศกึษารากฐานทางความคิดของพุทธศาสนาไดเชนกัน  โดยใช
ระบบความคดิทั้งสองสวนนี้โยงถึงกันและสงเสริมกันและกัน  วิธีการเชนน้ีทําใหการปฏิบัติมีรากฐาน
ที่แนนแฟนขึน้ 
 3.  เราไมสามารถที่จะยอมรับความคิดตาง ๆ  ของพุทธศาสนาไดอยางม่ันใจเพียงพอ  ถา
เราไมสามารถเขาใจพื้นฐานความคิดของพุทธศาสนาไดดีเสียกอน  การที่โลกถูกเปดเผยโดยวธิีการ
ของวิทยาศาสตร  จากนี้ไป  โลกไมตองการความเชือ่อยางเดียว  แตยังตองการภาพของความสม
เหตุผล  กลมกลืนและมีความเปนจริง  แมวาเราจะไมสามารถปฏิบตัิไดก็ตาม  เราอาจไมได
ทองเที่ยวไปทั่วโลกนี้  แตเราก็ตองการที่จะรูที่ตั้งของแตละประเทศที่สมเหตุผล  หรือแมเราจะไมได
ทองเที่ยวไปทั่วจักรวาล  แตก็ตองการคําอธิบายลักษณะของจักรวาลทีส่มเหตผุลเชนกัน 
 4.  การศึกษาปรัชญาไมไดมีความจําเปนตองนําไปสูระบบการถกเถยีงอยางเดียวเสมอไป  
เพราะพุทธศาสนามีแนวความคิดของตนเองที่เดนชัดอยูแลว  ในทางตรงกันขาม  การศึกษาใน
รูปแบบปรชัญาจะทําใหปญหาบางประการของพุทธศาสนาไดขอสรุปที่ชัดเจน  ลงตัวและมีเหตผุลที่
ชัดเจน 
 5.  การศึกษาในรูปแบบปรัชญาและมีความเขาใจปรัชญาของพุทธศาสนาไดอยางชัดเจน  
คือ  วิธีการเดยีวที่นําไปสูการพัฒนาแนวความคิดของพุทธศาสนาใหปรากฏชัดเจนและทําให
สามารถแยกแยะระหวางสวนที่เปนแกนกับสวนที่เปนทางเลือกในขณะหนึ่ง ๆ    ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  
ได 
 ดวยเหตุผลเหลานี้ทําใหเห็นไดวา  รากฐานทางปรัชญามีความสําคัญยิ่งนักในฐานะเปนตวั
จรรโลงคําสอนและความคดิของพุทธศาสนา  ดังนั้น  จึงไมใชเปนการแปลกอะไรเลยที่เราจะพบวา  
ผูที่ปฏิเสธการศึกษาความคิดทางปรัชญาของพุทธศาสนา  ยังคงตองกลาวถึงความคิดทางปรัชญา
ของพุทธศาสนาอยูเสมอโดยไมรูตัว  ทานเหลานั้นอาจเพียงแตไมยอมรับการศึกษาทางความคิดทาง
ปรัชญาของพุทธศาสนาอยางเปนระบบเทานั้น 
 
4.  คูมือการปฏิบัติงาน 

4.1  ความหมายของคูมือ 
ในการปฏิบตังิานของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  จําเปนจะตองมีคู 

มือการปฏิบัตงิาน  เพราะคูมือเปนสิ่งที่กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายของการทํางาน  แนวทางการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบตังิานนั้น  ในสวนของความหมายของคูมือมีผูใหความหมาย
ไวหลายทาน  ดังนี้คือ 
 สุพรรณ  สุวิชากร  (2545: 19)  ไดอธิบายความหมายของคูมือวา  คูมือเปนหนังสือที่เขียน
ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ของหนวยงาน  เปนสื่อแนะนําวิธีการหรอืแนวทางการ

 



 42 

ปฏิบัตเิพ่ือชวยใหผูใชเขาใจบทบาทหนาที่และแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง  อีกทั้งทําให
การปฏิบัติงานบรรลวุัตถปุระสงคตามเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้น 
 สฤษดิ์  ดาวแจง  (2547: 19)  ไดอธิบายความหมายของคูมือวา  คูมือเปนหนังสือที่เขียน
ขึ้นเพื่อใชควบคูกับสิ่งใดสิง่หนึ่ง  แนะนําใหความรูดวยภาษาที่เขาใจงาย  ผูใชคูมืออานแลวมีความรู  
ความเขาใจสามารถกระทําสิ่งนั้น ๆ  ใหบรรลุเปาหมายมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อม่ัน 
 อราม  เสือเดช  (2549: 43)  ไดอธิยายความหมายของคูมือไววา  คูมือเปนหนังสือที่เขียน
ขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและงายตอการปฏิบัตติามได  ในการทํา
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  เพ่ือใหบรรลุสาํเร็จตามเปาหมาย 
 พจนพร  จิตเจริญทวีโชค  (2548: 39)  ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา  คูมือเปน
หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและงายตอการปฏิบัตติามได  
ในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันมากที่สุดและทําใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะทีใ่กลเคียงกัน 
 สายไหม  ศรีโภคา  (2549: 29)  ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา  คูมือเปนหนังสือหรือ
เอกสารเพื่อใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง 
 ปริศนา  จันทคัต  (  2547: 37)  ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา  คูมือเปนหนังสือที่
เขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัตตืามเพื่อทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งใหมีมาตรฐานใกลเคียกันมากที่สุด  และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดวยตนเอง 
 สุดารัตน  สีทองวัฒนา  (2549: 43)  ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา  คูมือเปนหนังสือ
หรือตําราที่ใหความรูตามวตัถุประสงคทีต่ั้งไวเพ่ือใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิอยางใดอยาง
หนึ่งตามวัตถปุระสงคของคูมือน้ัน ๆ 
 ลักขณา  ศิริวงศ  (2549: 18)  ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา  คูมือเปนหนังสือที่เขียน
ขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและงายตอการปฏิบัตติามได  ในการทํา
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 ศิริพันธ  เกตไุชโย  (2546: 10)  ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา  เอกสารที่เปน
เครื่องมือสื่อความหมาย  ที่ระบุแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหผูที่นําไปใชปฏบิัติงานไดตรง
จุดประสงคทีก่ําหนดไว 
 เยาวภา  อุสาหฤทธิ์  (2547: 61)  ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา  คูมือเปนหนังสือที่
เขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและงายตอการปฏิบตัิตามได  ในการ
ทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง  เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 จากความหมายของคูมือการปฏิบัติงานดังกลาว  พอสรุปไดวา  คูมือเปนหนังสือที่จัดทําขึ้น
เพ่ือเปนแนวปฏิบัตใิหผูใชคูมือกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดตรงวตัถุประสงคที่ไดกําหนดไว  
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4.2  ประเภทของคูมือ 
สายไหม  ศรีโภคา  (2549: 30)  ประเภทของคูมือน้ัน  สามารถแบงออกเปน  3   

ประเภทดังนี้  คือ  คูมือการสอนของครู  คูมือนักเรียน  และคูมือการจัดกิจกรรม 
ปริศนา  จันทคัต  (2547: 38)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัประเภทของคูมือไววา  คูมือ 

แบงออกเปน  2  ประเภทไดแก 
1. คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือ 

เทคนิค  วธิีการสอน  การใชสื่อหรือ  นวัตกรรม  ที่สัมพันธกับรายวชิาใดวิชาหนึ่งซ่ึงระดับชั้นเรยีน
ตาง ๆ  ที่กําหนดไวในหลกัสูตรน้ัน ๆ  เชน  คูมือรายวิชา  คูมือระดับชั้นเรียน  คูมือการใชสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน  เปนตน 

2. คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไป  เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือ 
เทคนิควิธีการ  ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบรรลุ
ประสงคที่กําหนดไวและเปนคูมือที่มิไดเกี่ยวของสัมพันธกับเนื้อหา  หรือคําอธิบายรายวิชาใดวชิา
หนึ่งโดยตรง  เชน  คูมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  คูมือปฏิบัติกิจกรรมสรางนิสัย
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  คูมือจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศกึษาสําหรับอาจารยแนะแนวกรม
อาชีวศึกษา  เปนตน  

ลักขณา  ศิริวงศ  (2549: 19)  ไดสรุปประเภทของคูมือไววา  คูมือไมวาจะเกี่ยวกบัการ 
เรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมเปนคูมือที่เสนอแนะทางหรือเทคนิคในการดําเนินการสอนหรือ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือสงเสริมใหบรรลุตามจุดประสงคที่ไดกําหนดไว 

สุดารัตน  สีทองวัฒนา  (2549: 43)  ไดเห็นวา  ประเภทของคูมือแบงเปน  2  ประเภท 
ตามลักษณะการนําไปใชคือ  คูมือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  คูมือการจัดกิจกรรม
การสอนทั่วไป 
 สําหรับคูมือการพัฒนางานระบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ของโรงเรียนโคกสลุงวทิยา  ที่ 
ผูศึกษาไดจัดทําขึ้น  จัดเปนคูมือปฏิบัติงานที่ใหความรูและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม  เพื่อใหบรรลุวตัถปุระสงคทีว่างไว  โดยมุงใหผูใชคูมือเขาใจและนําไปใชไดอยางสะดวก
รวดเร็วและตรงเปาหมายในการจัดกิจกรรมและซึ่งจะนําไปสูระบบการประกันคณุภาพทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

4.3   องคประกอบของคูมือปฏิบัติงาน 
ในการจัดทําคูมือมีสวนประกอบที่สําคัญ ๆ  ที่สามารถใชปฏิบตัิงานได  ดังแนวคิดและ 

ขอสรุปของนักวิชาการหลายทาน  ดังตอไปน้ี 
ศิริพันธ  เกตไุชโย  (2546: 11)  ไดกลาวถึงองคประกอบของคูมือปฏิบัติงาน: การ 

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเอกชน  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี ไวดังนี้ 
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สวนที่  1  บทนํา 
    วัตถุประสงค 
    ประโยชนของคูมือ 
สวนที่  2  คําชี้แจงการใชคูมือการปฏิบัตงิาน 
สวนที่  3  การปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  ดังนี้ 
 -  การรักษาความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร 
 -  ผูประกอบอาหารและการปรุงอาหาร 
 -  การเลือกอาหารและการจัดเก็บ 
 -  การเลือก  การลาง  และการจัดเก็บอุปกรณ 
 -  สารพิษ  และสารปนเปอนในอาหาร 
สวนที่  4  การประเมินผลการใชคูมือการปฏิบัติงาน 
ลักขณา  ศริิวงศ  (2549: 21)  ไดกลาวถงึองคประกอบของคูมือปฏิบัติงานไววาเปน 

เอกสารซึ่งประกอบไปดวย 
1.  วัตถุประสงคของการพัฒนา 
2.   แนวทางในการจัดกิจกรร 

2.1 เทคนิคทีใ่ช 
2.2 ขั้นตอน 

3. ขอควรปฏบิัตใินการจัดกิจกรรม 
3.1  ขอควรปฏิบัตขิองครู 
3.2  ขอควรปฏิบัตขิองนักเรียน 

4. การประเมินผล 
5. ตารางสรุปการพัฒนา 
สายไหม  ศรีโภคา  (2549:31)  ไดอธิบายองคประกอบของคูมือไววาคูมือมี  5  องค 

ประกอบใหญ ๆ  ดวยกันคือ 
1. จะตองมีคําชี้แจงการใชคูมือ 
2. ตองมีเน้ือหาและคําอธบิายการปฏิบัตขิองคูมือ 
3. ตองมีกิจกรรม 
4. คําแนะนําการวัดและประเมนิผล 
5. แหลงอางอิงที่สามารถคนควาเพิ่มเติม 
อราม  เสือเดช  (2549: 50)  ไดอธิบายองคประกอบของคูมือไววา  องคประกอบของคู 

มือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดทําคูมือ  เพราะจะเปนตวับงชีถ้ึงวิธีการใชคูมือ  เน้ือหาสาระ
ของคูมือ  คําชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  การจัดกิจกรรมและยังบอกถึงแหลงขอมูล
อางอิง 
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 จากการที่มีผูอธิบายองคประกอบของคูมือขางตนผูศกึษาไดสรุปวาคูมือมีองคประกอบใหญ 
ๆ  ดวยกันดังนี้คือ 
 1.  บทนํา 

2.  คําชี้แจงการใชคูมือ 
 3.  เน้ือหา / กิจกรรม 
 4.  แหลงอางอิง 
 

4.4   ลักษณะของคูมือปฏิบัติงานทีด่ ี
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงานตาง ๆ  มีความสําคัญตอบุคลากรผู 

ปฏิบัติงานเพราะผูปฏิบตัิจะสามารถทํางานตามหนาที่ของตนไดอยางถูกตอง  และมีประสทิธภิาพ  
มีผูที่กลาวถึงลักษณะของคูมือการปฏิบัตงิานที่ดีดังนี้ 
 สฤษดิ์  ดาวแจง  (2547: 23)  ไดกลาวถงึลักษณะคูมือปฏิบัติงานที่ดีไววา  เทคนิคในการ
เขียนคูมือจะตองเนนแนวปฏิบัตทิี่สําคญั  สวนวธิีการจัดกิจกรรมนั้นตองเขียนใหละเอียดปฏบิัตติาม
ขั้นตอนได  และควรแสดงแผนภาพ  แผนภูมอ  แผนผังเพ่ือชวยใหปฏิบัตติามขั้นตอนตาง ๆ  ได
งาย 
 อราม  เสือเดช  (2549: 552)  ไดใหความเห็นไววาคูมือที่ดีนั้น  ควรมีลักษณะในประเด็น
หลัก ๆ  ดังนี้ 

1. สามารถเขาใจลักษณะในเนื้อหาและขอบขาย 
2. ชวยใหสามารถดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนตาง ๆ  ไดดี 
3. กิจกรรมที่เสนอแนะหรือกําหนดไว  ควรมีการทดลองใช 
4. แนวการเรียน  เนนย้ําแนวปฏิบัตทิี่มุงไปสูจุดหมายอยางตอเน่ือง 
5. ความแปลกใหมของกิจกรร  ควรสงเสรมิแกผูปฏิบัติโดยคอยเปนคอยไป 
6. รูปแบบและวธิีการ  (ขั้นตอน)  ควรที่จะคงรูปแบบขั้นตอนโดยสม่ําเสมอ 
การจัดทําคูมือน้ัน  มักจะพบขอบกพรองตาง ๆ  อยูบอยครั้ง  เชน 
1. รายละเอียดเนื้อหาสาระไมชัดเจนเพียงพอ 
2. คําอธิบายไมกระจาง  
3. ใชคําที่สื่อความหมายไมตรงหรือผิดความหมาย 
4. ภาพประกอบไมชัดเจน  ขนาดเล็กเกินไป 
5. ภาพประกอบไมเหมาะสมและเปนภาพทีส่ื่อความหมายไมตรงกับเนือ้หาสาระ 
6. การพิมพที่ใชตัวอักษรเล็กเกินไป 
7. การพิมพที่ผิดพลาด  ผิดวรรคตอน  และตกหลน 
ผูเขียนหรือผูจัดทําคูมือตองระมัดระวัง  เพ่ือไมใหเกิดขอบกพรองดังกลาวขางตนเพราะ 
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จะทําใหคูมือขาดความสมบูรณ  และเพือ่ใหคูมือมีความกระจางชัดเจน  ควรใชเทคนิคตาง ๆ  เชน  
การพิมพเนนคําหรือขอความที่สําคัญ  เทคนิคการจัดหนา  และเทคนิคการจัดภาพ 
 สายไหม  ศรีโภคา  (2549: 32)  ไดอธิบายถึงลักษณะของคูมือที่ดีนั้นตองระบุวตัถปุระสงค  
ความสําคัญ  ประโยชนไวอยางชัดเจน  ภาษาที่ใชตองเขาใจงาย  เม่ืออานแลวสามารถปฏิบัตติาม
แนวทางและขัน้ตอนตาง ๆ  ได  และสุดทายคูมือที่ดีนั้นตองมีเน้ือหาที่ทันสมัยสามารถนํามาปรับ
ใชไดอยางเหมาะสม 
 ปริศนา  จันทคัต  (2547: 40)  ไดอธิบายลักษณะของคูมือที่ดีไววา  คูมือที่ดีจะตองมีการ
เรียงลําดับขั้นตอนการใชใหชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ  เม่ืออานแลวตองสามารถนําไป
ปฏิบัติไดถูกตองไมสับสน  ตองเนนแนวปฏิบัตทิี่สําคญั  ควรแสดงแผนภาพ  แผนภูมิ  แผนผัง  เพ่ือ
ชวยใหปฏิบตัติามขั้นตอนตาง ๆ  ไดงาย  และรูปแบบของคูมือควรจะมีรูปแบบที่นาสนใจ  สวยงาม  
นาอานและทนทานตอการใช 
 ลักขณา  ศิริวงศ  (2549: 23)  ไดอธิบายลักษณะของคูมือที่ดีไววา  เปนคูมือที่มีลักษณะ
การนําไปพัฒนาแนวปฏิบตัขิองครูหรือนักเรียน  จะตองมีเน้ือหาที่เขาใจงาย  ชัดเจนและมีขั้นตอน
ในการปฏิบตัหิรือกระทํากิจกรรมที่นาสนใจ  แปลกใหมและอยูในความสนใจของนักเรียนประกอบ
กับควรมีเทคนิคตาง ๆ  ทีช่วยใหผูใชคูมือไดนําไปปฏิบัติไดอยางสอดคลองและที่สําคัญเนื้อหา  
วัตถุประสงค  และเทคนคิควรมีการอางอิงและไดรับการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญดานคูมืออีกดวย 
 เยาวภา  อุสาหฤทธิ์  (2547: 69)  ไดอธิบายลักษณะของคูมือที่ดีไวดังนี้ 

1.  สามารถเขาใจลักษณะในเนื้อหาและขอบขาย 
1. ชวยใหสามารถดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนตาง ๆ  ไดดี 
2. กิจกรรมที่เสนอแนะหรือกําหนดไว  ควรมีการทดลองใช 
3. แนวการเรียน  เนนย้ําแนวปฏิบัตทิี่มุงไปสูจุดหมายอยางตอเน่ือง 
4. ความแปลกใหมของกิจกรรม  ควรสงเสริมแกผูปฏิบัตโิดยคอยเปนคอยไป 
5. รูปแบบและวธิีการ  (ขั้นตอน)  ควรที่จะคงรูปแบบขั้นตอนโดยสม่ําเสมอ 
การจัดทําคูมือน้ัน  มักจะพบขอบกพรองตาง ๆ  อยูบอยครั้งเชน 
1. รายละเอียดเนื้อหาสาระไมชัดเจนเพียงพอ 
2. คําอธิบายไมกระจาง 
3. ใชคําที่สื่อความหมายไมตรงหรือผิดความหมาย 
4. ภาพประกอบไมชัดเจน  ขนาดเล็กเกินไป 
5. ภาพประกอบไมเหมาะสมและเปนภาพทีส่ื่อความหมายไมตรงกับเนือ้หาสาระ 
6. การพิมพที่ใชตัวอักษรเล็กเกินไป 
7. การพิมพที่ผิดพลาด  ผิดวรรคตอน  และตกหลน 
ผูเขียนหรือผูจัดทําคูมือตองระมัดระวัง  เพ่ือไมใหเกิดขอบกพรองดังกลาวขางตนเพราะ 

จะทําใหคูมือขาดความสมบูรณ  และเพือ่ใหคูมือมีความกระจางชัดเจน  ควรใชเทคนิคตาง ๆ  เชน  
การพิมพเนนคําหรือขอความที่สําคัญ  เทคนิคการจัดหนา  และเทคนิคการจัดภาพ 
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 ศิริพันธ  เกตไุชโย  (2546: 14)   ไดอธิบายลักษณะของที่มือที่ดีนั้นควรมีลักษณะใน
ประเด็นหลัก  ดังตอไปน้ี 

1. ควรระบุความสําคัญ  และประโยชนของคูมือที่จะนําไปใชกับผูเกี่ยวของ 
2. ควรกําหนดวตัถุประสงคในการใชคูมือใหชัดเจน  วาผูศึกษาจะไดอะไร 
3. ควรบรรจุคําชีแ้จงใหผูที่เกี่ยวของทราบและเขาใจในขัน้ตอนการใชคูมือ 
4. ควรจัดรูปเลมใหนาสนใจ 
5. เน้ือหาสาระที่ปรากฏในคูมือควรจัดใหเหมาะสมกับพื้นความรูของผูที่จะศึกษา 
6. การใชภาษาควรเขาใจงาย  เหมาะสมกับผูใชคูมือ 
7. ควรมีกรณีตวัอยาง  เพ่ืองายแกความเขาใจ 
8. ควรมีภาพประกอบเนื้อหา 
9. ควรใหแหลงอางอิงที่เปนประโยชนซึ่งอาจจะเปนบรรณานุกรม 
จากเอกสารดังกลาวพอสรปุไดวา  การกําหนดลักษณะของคูมือที่ดีตองระบุวตัถ ุ

ประสงค  ความสําคัญ  ประโยชนไวอยางชัดเจน  ภาษาที่ใชตองเขาใจงาย  เม่ืออานแลวสามารถ
ปฏิบัตติามแนวทางและขั้นตอนตาง ๆ  ได  ตลอดจนเนื้อหาสาระตองทันสมัยสามารถนํามาปรับ
ใชไดตามความเหมาะสม   

 
4.5  ประโยชนของคูมือปฏิบัติงาน 
คูมือปฏิบัติงานซึ่งหนวยงานจัดทําขึ้นดวยความประณตี  รอบคอบและเขาใจสายงาน 

ตลอดจนเทคนิคกลไกการปฏิบัติงาน   จะเปนประโยชนตอบุคลากรและหนวยงานอยางมาก  ซึ่งมีผู
ไดกลาวไวดังนี้คือ 
 อราม  เสือเดช  (2549: 53)  ไดกลาวถึงประโยชนของคูมือไววา  คูมือปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้น
จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูปฏบิตัิงาน  ดังนี้ 
 1.  คูมือปฏิบัติงานถือเปนบรรทัดฐานสาํหรับการปฏบิัติงาน  คือชวยใหการปฏบิัติงาน
เปนไปอยางมีกฎเกณฑ  ไมวาใครจะเปนผูปฏิบัติหรือปฏิบัตติอใคร  ทําใหเกิดแบบแผนที่ดี 
 2.  ชวยใหผูปฏิบัติงานตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3. ใชเปนคูมือใหมในการฝกบคุลากรใหมทําใหสามารถเรยีนรูงานไดถูกตองรวดเร็ว 
4. ชวยลดเวลาและลดความผดิพลาดและความบกพรองในการปฏิบัติงาน 
5. ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
6. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
ทองชุบ  ศรแกว  (2545: 53)  ไดอธิบายถึงประโยชนของคูมือไววา  คูมือปฏิบัติงานที่ 

หนวยงานจัดทําขึ้นดวยความประณีตรอบคอบและเขาใจในสายงานตลอดจนเทคนิคกลไกการ
ปฏิบัติงาน  จะเปนประโยชนตอบุคลากรและหนวยงานอยางมากดังตอไปน้ี 

1. คูมือปฏิบัติงานถือเปนบรรทัดฐานสําหรบัการปฏิบตัิงาน  คือชวยใหการปฏิบัติงาน 
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เปนไปอยางมีกฎเกณฑ  ไมวาใครเปนผูปฏิบัติและปฏบิตัิตอใครทําใหเกิดแบบแผนที่ดีมีความ
นาเชื่อถือ 

2. ชวยใหผูปฏิบตัิงานตระหนกัในหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
3. ใชเปนคูมือในการฝกบุคลากรใหมทําใหสามารถเรียนรูงานไดถูกตองรวดเร็ว 
4. ชวยลดเวลาและลดความผดิพลาดบกพรองในการปฏิบัติงาน 
5. ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานเพราะไมตองทําผิดพลาด 
6. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
เยาวภา  อุสาหฤทธิ์  (2547: 69)  ไดอธิบายถึงประโยชนของคูมือไววา  คูมือปฏิบตั ิ

งานที่จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูปฏบิัติงาน  ดังนี้ 
1. คูมือปฏิบัติงานถือเปนบรรทัดฐานสําหรบัการปฏิบตัิงาน  คือชวยใหการปฏิบัติงาน 

เปนไปอยางมีกฎเกณฑ  ไมวาใครจะเปนผูปฏิบัติหรือปฏิบัตติอใคร  ทําใหเกิดแบบแผนที่ดี 
2. ชวยใหผูปฏิบตัิงานตระหนกัในหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
3. ใชเปนคูมือใหมในการฝกบคุลากรใหมทําใหสามารถเรยีนรูงานไดถูกตองรวดเร็ว 
4. ชวยลดเวลาและลดความผดิพลาดและความบกพรองในการปฏิบัติงาน 
5. ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
6. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
คูมือปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ  ตลอดจนผู 

รวมงานกนัเอง  นอกจากจะทําใหเกิดความเขาใจในหนาที่  วิธีการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ
แลวยังนําไปสูผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนเปาหมายของการทํางานในหนวยงาน  
ดังนั้นเพื่อแกไขปญหา  ความบกพรอง  ผิดพลาด  ลาชา  ความไมพอใจในการปฏิบัติงาน  และอ่ืน 
ๆ  สิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงถึงก็คือ  การจัดทํา  “คูมือปฏิบัติงาน”  ใหกับหนวยงานของตน 
 

5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดัทําคูมือระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธ  ของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ผูจัดทาํไดศึกษาและคนควา  เพ่ือนําเสนอขอมูลในเชิงกวาง  
สามารถมองเห็นสภาพของการจัดทําคูมือ  โดยลําดับจากการวิจัยในประเทศและการวิจัย
ตางประเทศ  ดังนี้ 
 จันทณา  บุญรุง  (2548: 102 - 147)  ไดศึกษาการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา  1)  
บทบาทการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร  ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว  
2)  ปญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบรหิาร  ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว  
3)  เปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวเกี่ยวกับบทบาทและปญหา
การปฏิบัติงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนของผูบริหารโรงเรียน  ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวใน
โรงเรียนนํารองระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานผูบริหารโรงเรียนจํานวน  21  คน  ครูที่ปรึกษาจํานวน  250  คน  และครูแนะแนวจํานวน  
20  คน  รวม  291  คน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา  ซึ่งแบงออกเปน  3  ชุด  ไดแกชุดที่  1  แบบสอบถามบทบาทและปญหาการ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของผูบริหารโรงเรียน  ชุดที่  2  แบบสอบถามบทบาท
และปญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูทีป่รึกษา  ชุดที ่ 3  แบบสอบถาม
บทบาทและปญหาการปฏิบตัิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูแนะแนว  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแกคา  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และผลทดสอบคาที  (t-
test) 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 
 1.  บทบาทการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของผูบรหิาร  ครูที่ปรึกษาและ
ครูแนะแนวในโรงเรียนนํารอง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบวา  
ผูบริหาร  ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวในโรงเรียนนํารอง  มีบทบาทการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก 
 2.  ปญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบรหิาร  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  มีปญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยรวมอยูในระดับนอย  สวนปญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของครูที่ปรึกษา
และครูแนะแนวในโรงเรียนนํารอง  มีปญหาการปฏิบตัิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง 
 3.  ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาและการไดรบัการฝกอบรมตางกัน  มีบทบาทและปญหาการ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนโดยรวมไมแตกตางกัน 
 4.  ครูที่ปรึกษาที่มีวุฒิการศึกษาและการไดรับการฝกอบรมตางกัน  มีบทบาทและปญหา
การปฏิบัติงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน 
 5.  ครูแนะแนวที่มีวุฒิการศกึษา  การไดรับการฝกอบรมและพื้นฐานทางการแนะแนว
ตางกัน  มีบทบาทและปญหาการปฏิบัติงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน 
 พจนพร  จิตเจริญทวีโชค  (2548: 62 - 190)  ไดศึกษาคูมือการบริหารงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบานทามะขาม  จัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารโรงเรียน  ครู  และผูรับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานโครงการโรงเรียนวิถพุีทธ  การจัดทํา
คูมือผูศึกษาไดดําเนินการ  2  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่ 1  จัดทําโครงรางคูมือแลวนาํไปให
ผูเชี่ยวชาญคณะที่  1  จํานวน  5  คน  ซึ่งมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบโครงราง  และรายละเอียดของคูมือ  สวนขั้นที่  2  
การพัฒนาคูมือ  ผูศึกษาไดจัดทํารายละเอียดของคูมือแลวไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญคณะที่  2  จํานวน  
5  คน  ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาคูมือและไดนําไปให
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ผูเชี่ยวชาญคณะที่  3  จํานวน  22  คน  ประเมินคูมือการบริหารงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนบานทามะขาม 
 คูมือการบริหารงานโครงการโรงเรียนวิถพุีทธโรงเรียนบานทามะขาม  ประกอบดวยเนื้อหา  
6  ขั้นตอน  คือ  1)  การเตรียมการ  2)  การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ  3)  การ
ดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  4)  การดูแลสนับสนุนใกลชดิ  5)  การปรับปรุงและพัฒนา
ตอเน่ือง  6)  การประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน  อีกทั้งมีตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ  ทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัต ิ
 จากผลการประเมินคูมือการบริหารงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบานทามะขาม  
อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย  4.61 
 สฤษดิ์  ดาวแจง  (2547: 39 - 169)  ไดศึกษาคูมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครนายก  จัดทําขึ้นเพื่อให  ผูบริหาร  ผูเกี่ยวของ  และ
บุคลากรในสถานศึกษานําไปใชเปนแนวทางดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2545  การจัดทําคูมือ  ผูศึกษาไดศึกษาคนควา  หลักการจัดทําคูมือ  แนวคิด  เรื่องการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  จากหนังสือ  งานวิจัย  เอกสารทางวิชาการ  ของหนวยงาน
ตาง ๆ  ดานการศึกษา  เพ่ือใหไดเน้ือหา  สาระ  ครบถวน  และมีความถูกตอง  ขั้นตอนการจัดทํา
คูมือ  ผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําคูมือเปน  5  ขั้นตอน  1)  ศึกษาแนวทางในการจดัทํา
คูมือ  2)  วางแผนในการดําเนินการจัดทําคูมือ  3)  ดําเนินการจัดทําคูมือ  4)  ตรวจสอบความ
เปนไปไดของคูมือ  5)  คูมือ 
 สิ่งที่ไดจากการจัดทําสารนิพนธ  คือ  คูมือประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  ซึ่งประกอบไปดวย  ขั้นตอน  5  ขั้นตอน  คือ  1)  การ
เตรียมความพรอม  2)  การวางแผนการประเมินภายใน  3)  การดําเนินการประเมินภายใน  4)  
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SSR)  5)  การใชประโยชนจากการประเมินภายใน 

สังคม  แกวสวาง  (2547: 51 - 77)  ไดศึกษาการวิจัยเชิงพัฒนามุงศึกษาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  และเพือ่พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 
 การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา  ใชวธิีการจัดกลุม
สนทนา  โดยอาจารยที่ปรึกษาทุกระดับชั้นของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  เปนผูรวมสนทนา  
เครื่องมือที่ใชในการจัดกลุมสนทนา  เปนแบบบันทึก  และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการบันทึก  นํา
ขอมูลที่ไดไปพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  และสรางคูมือการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  แลวทดลองใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนเวลา  1  ปการศึกษา  และ
เชิญผูบริหาร  คณะกรรมการโรงเรียน  และอาจารยทีป่รึกษา  ของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  จํานวน  
35  คน  มารวมประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ที่ผูวิจัยไดพัฒนา 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 
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 1.  การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา  พบวามี
ความพรอมพอสมควรอาจารยที่ปรึกษา  มีความคิดเห็นวาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสามารถ
ดูแลชวยเหลอืไดทุกคนทุกกลุมมิใชเฉพาะนักเรียนที่มีปญหา  ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือ  
ฝายบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน  สวนปญหาคืออาจารยที่ปรึกษามีภาระงานมาก  การนํา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชทําใหมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น  อาจารยที่ปรึกษามีปญหาในการ
เยี่ยมบานนักเรียน  ขาดทักษะการจัดบันทึกขอมูลในการปฏบิตัิงานและประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน 
 2. การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะวทิยา  ตามที่ผูวิจัยพัฒนา
ประกอบดวย  7  ขั้นตอน  คือ  การเตรียมการ  การศึกษานักเรยีนเปนรายบุคคล  การแบงกลุม
นักเรียน  การจัดกิจกรรมสิ่งเสริมนักเรียน  การพัฒนาศักยภาพนักเรียน  การสงตอนักเรียน  และ
การฟนฟู  จากการทดลองใชปรากฏวาระบบดังกลาวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  กลาวคือมีความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน  มีขั้นตอนกระชับงายตอการปฏิบตั ิ  รวมทั้งมีคูมือที่อานเขาใจงาย  
สามารถใชในการปฏิบัติงานไดดี  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแลว  ยังเหมาะสมกับ
สภาพการดําเนินงานของฝายตาง ๆ  ในโรงเรียน 

สุพรรณ  สุวชิากร  (2545: 31 - 109)  ไดศึกษาคูมือการปฏิบัตงิานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนครสิตสงเคราะห  จัดทําขึ้นเพื่อให
สถานศึกษามีคูมือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ในการจัดทําคูมือ  
ผูจัดทําไดศึกษาคนควาหลกัการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  หลักการและแนวคิดเรื่องการประกันคณุภาพ
จากหนังสืองานวิจัย  และเอกสารทางวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ  ทางการศึกษา  เพ่ือใหเน้ือหา
ครบถวนและมีความถูกตอง  ขั้นตอนการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  ผูจัดทําไดจัดทําโครงรางแลวนําไป
ใหผูเชี่ยวชาญใหความเหน็และเสนอแนะ  จากนั้นจึงไดนําโครงรางนั้นมาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
เม่ือไดคูมือมาแลวไดดําเนินการตอโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเปนไปไดในรูปของ
คณะกรรมการจํานวน  12  คน 

สิ่งที่ไดรับจากากรจัดทําสารนิพนธฉบบันีค้ือ  คูมือการปฏิบัตงิานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของโรงเรียนคริสตสงเคราะห  ซึ่งประกอบไปดวย
แนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  3  ประการ  คือ  1)  แนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  2)  แนวทางการดําเนินงานการจัดทํารายงานประเมินตนเอง  
(SSR)  3)  แนวทางการดําเนินการรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 

อรภร  บุญรุง  (2548: 59 - 218)  ไดศึกษาการวจัิยเชิงบรรยายมีจุดมุงหมาย  1)  เพื่อ
ศึกษาแผนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  2)  เพ่ือศึกษาองคประกอบแหง
ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน  3)  เพ่ือศึกษาปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  4)  เพ่ือนําเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลยอดเยีย่มระดับประเทศในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน  จํานวน  3  โรงเรียน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสัมภาษณ  และการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ  โดยมีผูบริหาร  ครูที่ปรึกษา  ครู
แนะแนว  นักเรียน  และผูปกครอง/ชุมชน  เปนผูใหการสัมภาษณ  ขอมูลที่ไดนาํมาวิเคราะหเขียน
บรรยายของแตละโรงเรียน  และนําเสนอโดยภาพรวมเปนแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 

1. แผนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1.1 เตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน  (Plan) 
1.2 ปฏิบัตติามแผน  (Do) 
1.3 กํากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน  (Check) 
1.4 การปรับปรุงดําเนินการใหไดมาตรฐาน  (Act) 

2. องคประกอบแหงความสําเร็จในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนไดดังนี้ 
ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน  ตลอดทั้ง  นักเรียน  ผูปกครองและชุม 

ชนควรใหความสําคัญ  และมีสวนรวมในการดําเนินงานในทุก ๆ  ดาน  เพ่ือใหการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ 
 3.ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน
จําแนกเปน  5  ดาน  คือ 

1. ดานการประสานงาน 
2. ดานครูอาจารย 
3. ดานนักเรียน 
4. ดานผูปกครอง  และ 
5. ดานอ่ืน ๆ  ทั่ว ๆ  ไป 
อราม  เสือเดช  (2549: 66 - 144)  ไดศึกษามีวตัถปุระสงคเพ่ือจัดทําและประเมนิคูมือการ

ดําเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนโรงเรียนวัดชางเผอืก  สําหรับครู
อาจารยสามารถใชเปนคูมือครูในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  และผูบริหารใช
เปนคูมือในการนิเทศ  ติดตาม  และพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  ผูศึกษาได
ดําเนินการเปนขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร  ตํารา  คูมือ  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และศึกษาจาก
สภาพจริงโรงเรียนวัดชางเผือก  ขั้นตอนที่  2  กําหนดโครงรางและรูปแบบของคูมือโดยอาศัยขอมูล
ที่ศึกษามา  ขั้นตอนที่  3  ปรับปรุงคูมือ  โดยนํารางของคูมือใหผูเชี่ยวชาญ  4  คน  อาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบแลวนําไปจัดทําคูมือ  ขั้นตอนที่  4  ทดสอบคูมือ  ทําการทดสอบคุณภาพของคูมือ
โดยการนําไปใหผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวยนักวิชาการ  4  คน  ผูบริหารสถานศึกษา  5  คน  และ
ครูปฏิบตัิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  10  คน  รวม  19  คน  ประเมินความเหมาะสมทั้ง
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เน้ือหา  ภาษาและการนําไปใช  ขั้นตอนที่  5  จัดทําคูมือฉบับสมบูรณ  โดยปรับปรุงแกไขคูมือที่
ผานการตรวจสอบแลวและจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ 
 การศึกษามีผลสรุปไดดังนี้ 
 1. ไดคูมือ  การดําเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัด
ชางเผือก  ซึ่งมีเน้ือหาแบงออกเปน  6  ขั้นตอน  คือ  1)  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2)  การ
คัดกรองนักเรียน  3)  การปองกันและการแกไขปญหา  4)  การสงเสริมพัฒนานักเรียน  5)  การสง
ตอ  6)  การประเมินทบทวน 
 2.  การประเมินความเหมาะสมของคูมือพบวา  ความถูกตองทั้งดานเนื้อหา  ภาษาและ
ขั้นตอนการนาํไปใชมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  (คาเฉลี่ย  =  4.62) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่  3 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

 
 ในการดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนโคกสลุงวทิยา  จังหวัดลพบุรี  ผูจัดทําไดกําหนดขั้นตอน
และวธิีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนที่  1  ศึกษาแนวทางในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่  2  วางแผนการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่  3  ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่  4  ตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่  5  สรุปผลการประเมินคูมือการปฏิบัติงาน 
  

ขั้นตอนในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนที่  1  ศึกษาแนวทางในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

1.  ศึกษาจุดประสงคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม 
แนวโรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถควบคุมความประพฤติทาง
กาย  วาจาใหมีพฤติกรรมทีถู่กตองดีงาม     

2.  ศึกษาหลกัการเขียนคูมือปฏิบัติงานจากหนังสือ  งานวิจัย  และเอกสารทางวิชาการ
เพ่ือใหการจัดทําคูมือระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถนําไปใชไดจริงในสถานศึกษาหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ข้ันตอนที่  2  วางแผนการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

1.  เขียนโครงรางคูมือการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบไปดวยสวนตาง ๆ  ดังนี้ 
       1.1  คําชี้แจงการใชคูมือการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบไปดวย 

       1)  วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 
       2)  ความรูพ้ืนฐานในการใชคูมือการปฏิบัติงาน 
       3)  คําแนะนําวิธีการใชคูมือการปฏิบัติงาน 

1.2  ขั้นตอนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
คูมือการปฏิบัติงานประกอบดวยขั้นตอนแนวทางการดําเนินการ  3  ขั้นตอนดังนี้  คือ 

1)  แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียน  
    วิถีพุทธ 

  2)  บทบาทภาระหนาที่ของครูที่ปรึกษา 
  3)  โรงเรียนวิถีพุทธ 
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       2.  การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงรางคูมือปฏิบัติงานและการประเมนิคูมือ
ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ   ของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
ผูจัดทําไดทําหนังสือราชการเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญพิจารณาโครงรางคูมือปฏิบัติงานดวยการ
สัมภาษณดังมีรายชื่อตอไปน้ี 
  2.1    นายวิชฤทธิ์  เพ็ชรเมือง ตําแหนงรองผูอํานวยการ 
                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  จังหวัดลพบุร ี

2.2   นายปราโมทย  เจริญสลุง   ตําแหนงผูอํานวยการ 
       โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ี เขต  2 
       จังหวัดลพบุร ี

          2.3   นายสมยศ  แกวมณี ตําแหนงรองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
       โรงเรียนพัฒนานิคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2   
       จังหวัดลพบุร ี

          2.4   นางชุลีพร  สุระโชต ิ ตําแหนงศึกษานิเทศก  เขต  2   
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ี เขต  2  จังหวัดลพบุร ี

          2.5   นางจุฑาทิพย  เคราะหดี ตําแหนงครูชาํนาญการพิเศษ   
        โรงเรียนดงตาลวทิยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุรี  เขต  1 
        จังหวัดลพบุร ี
ในการดําเนินงานการประเมินทบทวนโครงรางของคูมือการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  ของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ผูจัดทําไดดําเนินการดังนี้ 
 1)  ขอความอนุเคราะหผูเชีย่วชาญจํานวน  5  คน  พิจารณาประเมินทบทวนโครงรางของ
คูมือการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 2)  สรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน  จากการสัมภาษณไดดังนี้ 
 ผูเชี่ยวชาญจาํนวน  5  คน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงรางของคูมือปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธไปในทิศทางเดียวกันคือ  โครงรางของคูมือการ
ปฏิบัติงานมีความเปนไปไดในการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  โดยมี
ขอเสนอแนะใหจัดทํารายละเอียดในคูมือการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนและจัดลําดับเนื้อหาตาม
โครงรางที่ไดนําเสนอใหพิจารณา  ไดแก  1)  คําแนะนําในการใชคูมือ  2)  เน้ือหาในคูมือการ
ปฏิบัติงาน  3)  การประเมินทบทวนคูมือปฏิบัติงาน 
 
ข้ันตอนที่  3   ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการเขยีนคูมือการดําเนินงานตามกระบวนการในระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธตามโครงราง  คูมือที่ผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  คนเสนอแนะ  กอนนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธทําการตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะดําเนินการในขัน้ตอไป 
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ข้ันตอนที่  4  ตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือการปฏิบัติงาน 
นําคูมือการดําเนินงานตามกระบวนการในระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามแนวโรง 

เรียนวิถีพุทธใหผูเชี่ยวชาญ  3  กลุม  ไดแก    นักวิชาการ  (ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม)  จํานวน  5  คน  
คณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จํานวน  4  คน  และครูปฏบิัตหินาที่ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  จํานวน  16  คน  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ  โดยทําหนังสือ
ราชการเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเปนไปได  ดวยวิธกีารตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น  ดังรายชื่อตอไปน้ี 
คณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียน 

1.  นายวรพงษ  เวชยางกูร ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
     หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  จังหวัดลพบุรี 
 2.  นายอนันต  พุทธโชต ิ ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุร ี
 3.  นายพิเชฎฐ  กงแกว  ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
     โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุร ี
 4.   นางเพทาย  แกวมณี ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 
     โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุร ี

ผูปฏิบัติงานหรือครู 
1.  นางฉลวย  ชั่งใจ  ตําแหนง  ครู   โรงเรียนกองบินโคกกะเทยีม 
2.  นางนิตยา    นวลสาล ี ตําแหนง  ครู   โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
3.  นายวิเชียร  ยังเจริญ  ตําแหนง  ครู โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 4.  นางสุภัทรา  ยังเจริญ  ตําแหนง  ครู   โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 
 5.  นายประเสริฐ ศลสกล  ตําแหนง  ครู   โรงเรียนโคกสลุงวทยิา 
 6.  นางกฤษณา  ศลสกล  ตําแหนง  ครู   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 7.  นายสังวาลย  เกรียงไกร ตําแหนง  ครู   โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 
 8.  นางแพรวพรรณ เกรียงไกร ตําแหนง  ครู   โรงเรยีนวัดหนองตามิ่ง 
 9.  นางสาวบญุเรือน แสนทนต ตําแหนง  ครู โรงเรียนวัดถนนแค 

10.  นางวฤษสพร สวาทพงษ ตําแหนง  ครู   โรงเรียนบานหนองปกนก 
     11.  นายนเรศ    แกวแดงดี ตําแหนง  ครู  โรงเรียนบานหัวดง 
 12.  นางประภัยรัตน แกวแดงดี ตําแหนง  ครู  โรงเรียนวัดหนองปลิง 
 13.  นายเกียรติไทย  เคราะหดี ตําแหนง  ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา 
 14.  นางสาววนิดา จิตตรง  ตําแหนง  ครู   โรงเรียนราชประชานุเคราะห12 
 15.  นางอัญชลี  คําฝน  ตําแหนง  ครู   โรงเรียนรุงอรุณวิทยา   
 16.  นายณรงค  ทองคํารอย ตําแหนง  ครู    โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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ข้ันตอนที่  5   สรุปผลการประเมินคูมอืการปฏิบัติงาน 
ผูจัดทําคูมือไดดําเนินการเขียนคูมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม

แนวโรงเรียนวิถีพุทธตามโครงรางคูมือที่ผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  คนเสนอแนะ  กอนการนําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธทําการตรวจสอบความถูกตอง  ตอจากนั้นนําคูมือการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ใหผูเชี่ยวชาญ  3  กลุม  
จํานวน  25  คน  ไดแก  นักวิชาการ  จํานวน  5  คน  คณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียน  จํานวน  
4  คน  และครูปฏิบัติหนาที่ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  จํานวน  16  คน  
พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะโดยเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเปนไปได  ดวย
วิธีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  แลวเก็บแบบสอบถามของคู มือ  นําผลการตอบ
แบบสอบถามมาสรุปจัดทําเปนเกณฑการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช 

เกณฑการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการ 
ตรวจสอบเปนมาตราสวน  5  ระดับ  โดยใหคะแนนจากมากไปหานอย  ดังนี้ 
  5  คะแนน หมายถึง   เห็นดวยมากที่สุด 
  4  คะแนน หมายถึง เห็นดวยมาก 
  3  คะแนน หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง เห็นดวยนอย 
  1  คะแนน หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
การแปลความหมาย 
 ผูศึกษาไดนําคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง  25  คน  มาทําการสรุปโดย
การหาคาเฉลีย่  ( X  )  และแปลความหมายของคาเฉลี่ย  ดังนี้ 
  คาเฉลี่ยที่  4.51  -  5.00   แปลความหมายวา เห็นดวยมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยที่  3.51   -  4.50 แปลความหมายวา  เห็นดวยมาก 
  คาเฉลี่ยที่  2.51   -  3.50 แปลความหมายวา   เห็นดวยปานกลาง 
  คาเฉลี่ยที่  1.51   -  2.50          แปลความหมายวา เห็นดวยนอย 
  คาเฉลี่ยที่  1.00  -  1.50 แปลความหมายวา   เห็นดวยนอยที่สุด 
 ผูศึกษาไดสรปุความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง  25  คน  โดยหาคาเฉลี่ย  X   ซึ่งสรุปผล
การประเมินคูมือดังนี้ 
 1.  เน้ือหาสาระของคูมือมีความเหมาะสมในการนําไปใชตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  อยูในระดับ  เห็นดวยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเฉลีย่  4.72 
 2.  ขั้นตอนและวธิีการใชคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธมีความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติ  อยูในระดับ  เห็นดวยมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย  4.68 
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 3.  วตัถุประสงคของแตละกจิกรรมในคูมือมีความสอดคลองกับวตัถุประสงคของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  อยูในระดับ  เห็นดวยมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็น
เฉลี่ย  4.56 
 4.  จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสมในทางปฏิบัต ิ อยูในระดับ  เห็นดวยมากที่สุด  โดยมี
ความคิดเห็นเฉลี่ย  4.60 
 5.  โครงการจัดกิจกรรมของคูมือ  มีความสมบูรณสามารถนําไปใชได  อยูในระดบั  เห็น
ดวยมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย  4.60 
 6.  คูมือมีวิธีการบันทึกและวิธีการวัดผลประเมินผลทีช่ัดเจน  อยูในระดับ  เห็นดวยมาก  
โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย  4.44 
 7.  คูมือมีประโยชนตอการบริหารงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธในสถานศึกษา  อยูในระดับ  เห็นดวยมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย  4.76 
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โดยรายละเอียดแบบประเมินความคิดเห็นความเปนไปไดของคูมือดังปรากฏในตาราง  5 
ตาราง  5  แบบประเมินความคิดเห็นความเปนไปไดของคูมือ 

 
ขอที่ 

คูมือระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนตาม
แนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

คาเฉลีย่ 

X  

ระดับความ
คิดเห็น 

1 เน้ือหาสาระของคูมือมีความเหมาะสมในการ
นําไปใชตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
4.72 

 
เห็นดวยมากที่สุด 

2 ขั้นตอนและวธิีการใชคูมือมีความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั ิ

 
4.68 

 
เห็นดวยมากที่สุด 

3 วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมในคูมือมี
ความสอดคลองกับวัตถปุระสงคของระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธ 

 
4.56 

 
เห็นดวยมากที่สุด 

4 จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสมในทาง
ปฏิบัต ิ

 
4.60 

 
เห็นดวยมากที่สุด 

5 โครงการจัดกิจกรรมของคูมือ  มีความ
สมบูรณสามารถนําไปใชได 

 
4.60 

 
เห็นดวยมากที่สุด 

6 คูมือมีวิธีการบันทึกและวธิกีารวัดผล
ประเมินผลทีช่ัดเจน 

 
4.44 

 
เห็นดวยมาก 

7 คูมือมีประโยชนตอการบรหิารงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธในสถานศึกษา 

 
4.76 

 
เห็นดวยมากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม    X  4.62 เห็นดวยมากที่สุด 

  
จากตารางความคิดเห็นตอเน้ือหาสาระของคูมือมีความเหมาะสมไปใชในระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรี  ในความเปนไป
ไดของคูมือปฏิบัติการอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย  4.62 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
คูมือการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถพีุทธ   

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 

 คูมือการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  ของโรงเรียน
โคกสลุงวิทยา  ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผูจัดทําไดกําหนดและแบงคูมือ
ปฏิบัติงานออกเปนสวนใหญ ๆ  ดังตอไปน้ี 

1. ปก 
2. คํานํา 
3. สารบัญ 
4. คําชี้แจงการใชคูมือปฏิบัติงาน 
5. กระบวนการดาํเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

5.1 การรูจักนกัเรียนเปนรายบคุคล 
5.2 การคัดกรองนักเรียน 
5.3 การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
5.4 การปองกันและแกไขปญหา 
5.5 การสงตอ 
5.6 การประเมิน 

6.  บทบาทภาระหนาที่ของครูที่ปรึกษา 
7.  โรงเรียนวถิีพุทธ 
8.  ตารางวิเคราะหองคประกอบตัวชี้วัด / ขอบงชี้คุณภาพ / กิจกรรม 

 จากกรอบและรูปแบบนํามาจัดทําคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  
มีดังตอไปน้ี 
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คูมือ 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
อภินันทนา    แสนทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2   จังหวัดลพบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คํานํา 
 
 การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  ทามกลางสภาพแวดลอมในสังคม
หลอกลวงเปนสิ่งที่ยากยิ่งนัก  โดยเฉพาะวัยรุนในยคุปจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและ
จิตใจ  พฤตกิรรมฟุงเฟอชอบเลียนแบบกันตามสื่อกระแสสังคม  อันเปนเหตุใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่
เปนปญหาตามมา  อาทิ  พฤติกรรมกาวราว  ลักขโมย  กออาชญากรรม  พฤติกรรมซึมเศรา  ทํา
รายตนเอง  บางรายถึงกับฆาตวัตาย  การตั้งครรภกอนวัยอันควร  ปญหาในเรื่องสิ่งเสพติดและอื่น 
ๆ  อีกมากมาย  สงผลตออนาคตของผูเรียนซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  
ปญหาที่เกิดขึน้ดังกลาวนี้หากไดรับการแกไขไดทันทวงที  หรือปองกันไมใหเหตุการณทีไ่มพึง
ประสงคเกิดขึน้ก็จะสามารถชวยเหลือผูเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  นับเปนกระบวนการดาํเนินการ
ชวยเหลือผูเรยีนอยางมีขั้นตอน  ทั้งสงเสริม  ปองกัน  และแกไขปญหา  โดยมีวิธีการ  เครื่องมือ
สําหรับครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกีย่วของ  ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียน   เพ่ือ
ใชในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เอกสารเลมน้ีจึงมีเน้ือหา
เกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การสงเสริมพัฒนานักเรียน  การ
ปองกันและแกไขปญหา  รวมถึงการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญและการประเมินทบทวนการดําเนินงาน 
 
       อภินันทนา    แสนทว ี
        ผูจัดทํา 
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คําชี้แจงการใชคูมือ 
 

1.  คําชี้แจงแนวทางการใชคูมือ   
คูมือการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรี  เลมน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  สามารถนํามาบูรณาการกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู  และ  1  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับ
นักเรียนไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  ทั้งน้ีเพ่ือสงเสริมพัฒนาตามหลักไตรสิกขาและบูรณา
การในวิถชีีวติอยางมีคุณคา  มีความสุข  และเกิดความสมานฉันทรวมมือกพัฒนาโรงเรียนและสงัคม
วิถีพุทธอยางตอเน่ือง  ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณลักษณะกิน  อยู  ดู  ฟงเปนมี  6  
ขั้นตอนดังนี้  คือ 
 1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  หมายถึง  การศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายกรณีจาก
การใชเครื่องมือแบบบันทกึตาง ๆ  เพ่ือทราบพื้นฐานในจิตสํานึกความเปนคนดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรมอันดีงาม 

2.  การคัดกรองนักเรียน  หมายถึง  การวิเคราะหขอมูลจากการศกึษาขอมูลนักเรียนเปน 
รายบุคคล  สรุปเพ่ือแบงกลุมตามพฤติกรรมดานบวกและดานลบจากเครื่องมือแบบบันทึกตาง ๆ 

3.  การสงเสริมพัฒนานักเรียน  หมายถึง  การดําเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่ครูพิจารณาวา 
เหมาะสมในการสงเสริมพัฒนาโดยใชหลักพุทธธรรมพื้นฐานเพื่อนักเรยีนใหมีคุณภาพมากขึ้น 

4.  การปองกันและแกไขปญหา  หมายถึง  การประสานงานกับครูและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ  ยึด
หลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาเพื่อการจัดกิจกรรมสําหรับการปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาของ
นักเรียน 
 5.  การสงตอ  หมายถึง  การบันทึกการสงนักเรียนไปยงัครูแนะแนว  ครูฝายปกครอง  ครู
ประจําวิชาทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  พระ  เปนตน  เพ่ือรวม
พัฒนาและกลอมเกลาจิตใจใหนักเรียนมีจิตสํานึกเปนคนดี  มีศีลธรรมอันดีงาม 

6. การประเมินทบทวน  หมายถึง  กระบวนการวางแผนการประเมินที่เปนระบบ  กําหนด 
ขั้นตอนวธิีการ  เครื่องมือที่มีมาตรฐาน  เปนการประเมนิระบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 
2.  การนําไปใช 

การนําคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
จังหวัดลพบุรีไปใชเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
นั้น  สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1.  แนวการนําไปใชสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  มีแนวทางดําเนินการ  ดังนี้ 
1.1 กําหนดเปนนโยบายเพื่อใหบุคลากรทุกฝายใหเห็นความสําคัญและรวมมือ 
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ปฏิบัติอยางจริงจัง 
1.2 ประชุมครูชี้แจงและกําหนดบทบาทการรับผิดชอบ 
1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน 
1.4 ประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ  บาน  วัด  ชุมชน 
1.5 ดําเนินงานตามแผน 
1.6 นิเทศ  ติดตามการดําเนินงาน  อํานวยความสะดวก  พรอมทั้งใหขวัญกําลังใจ 

อยูเสมอ 
1.7 จัดใหมีการประเมินผล  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน 
1.8 เผยแพรงานแกบุคลากร  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.  แนวทางการนําไปใชสําหรบัครูที่ปรึกษา / ครูปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการ 
นํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนในเอกสารคูมือการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วดั  โดยเฉพาะดานผลผลิต  กิจกรรม  และเนื้อหา  สามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรม  ขั้นตอน  วิธีการใหเหมาะสมกับวัยนักเรยีนในแตละชวงชัน้ได  ดังนี้ 

2.1 ใชในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระ  ที่มุงเนนพัฒนา 
นักเรียนใหเกดิผลผลิตตามหลักภาวนา  4  กาย  ศีล  จิต  และปญญา  โดยครูผูสอนประยุกต  
กิจกรรม  เนื้อหา  ไปบูรณาการในสาระทีเ่หมาะสมที่สามารถจะบูรณาการได  หรืออาจจะใชครบทุก
กิจกรรมในสาระใดสาระหนึง่ที่เหมาะสม 
       2.2  ในกรณีที่โรงเรียนเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  มีนโยบายพัฒนาผูเรียนตามหลักภาวนา  
4  กาย  ศีล  จิต  และปญญา  อาจจัดหาเวลาเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มรูปแบบ
ตามคูมือ 

 2.3  ใชในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชครบทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนตาม 
แนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.  การนําไปใช 
3.1  ครูควรศึกษา  กิจกรรม  แนวคิด  จุดประสงค  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  ที่จะเลอืกนําไปใชใหมีความเขาใจชัดเจนลวงหนา  
เพ่ือที่จะไดจัดกิจกรรมไดถูกตองตามขั้นตอน 

3.2  ครูควรเตรียมสื่อ  อุปกรณใหพรอมและเพียงพอ  เชน  ใบความรู  ใบงาน 
แบบกรอกขอมูลเปนตน 

3.3  การดําเนินการในแตละกิจกรรมในแตละขั้นตอน  ครูสามารถปรับเวลาและ 
ความยากงายของกิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถความพรอมในการเรียนของผูเรียนในแตละ
ชวงชั้น 

3.4  จัดใหมีการประเมินผลในการจัดการเรียนรูในแตละกิจกรรม  เพื่อเปน 
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขตอไป 
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  3.5  สรุปภาพรวมในแตละดานรายงานสงฝาย  โรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่  เพ่ือ
เผยแพรและประชาสัมพันธใหชุมชนรับทราบ  
 คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
จังหวัดลพบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เลมน้ี  
จัดแบงเปน  2  ตอน  เพื่องายตอการศึกษาทําความเขาใจและการนาํไปใช  กลาวคือ 
 ตอนที่  1  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนการนําเสนอองคประกอบของระบบวิธีการ
และเครื่องมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยครูทุกคนสามารถศึกษาและนําไปใชไดดังมีตัวอยาง
กิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาพึงตระหนักและดําเนินการ  เชน 
  1.  การจัดทําระเบียนสะสม 
  2.  การใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ)    (ดูหนา  162 - 166) 
  3.  การจัดกิจกรรมโฮมรูม  (ดูภาคผนวกหนา  175) 
  4.  การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน  (Classroom  meeting)  (ดูหนา  176) 
  5.  การจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน  (ดูหนา  177) 
  6.  การสื่อสารกับผูปกครองนักเรียน  เปนตน   
 ตอนที่  2  แนวปฏิบัติวิถีพุทธ  เปนการนําเสนอแนวทางวิเคราะหองคประกอบตัวชี้วัด ขอ
บงชี้คุณภาพ / กิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทัน
ยุคทันตอเหตุการณและคงอยูไดยาวนาน  นอกจากจะมีการประเมินเพื่อทบทวน  มีการกํากับ  
ติดตามผล  รายงานผลตามแผนการดําเนินงาน  โรงเรียนควรมีการประกันคุณภาพระบบดวย  โดย
มีแนวดําเนินการ  ดังนี้ 

1. กําหนดขอบขาย  มาตรฐาน  และตัวชี้วดั  ทั้งดานปจจัย  โดยเฉพาะครูที่ปรึกษา 
และผูบริหาร  ดานกระบวนการ  คือ วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ  และดานผลผลติ  คือ  นักเรียน 

2. ประเมินคุณภาพการดําเนินงานของครูที่ปรึกษาในแตละระดับ  ทุกภาคเรียนหรือ 
ทุกปการศึกษา  โดยบุคลากรของโรงเรียนที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน  และรายงานผลตอ
สาธารณชน 
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

ความหมายความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  นับเปนกระบวนการการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางมี
ขั้นตอน  ดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ
ดําเนินการดังกลาว  และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของผูปกครองหรือ
บุคคลภายนอก  ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน 
 

 การดูแลชวยเหลือ  หมายรวมถึง  การสงเสริม  การปองกัน  และการแกไขปญหา  โดยมี
วิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ  เพ่ือใชในการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข 
 

วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  เปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหโรงเรียน  ผูปกครอง  หนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือชุมชน  มีการทํางาน 
รวมกันโดยผานกระบวนการทํางานที่มีระบบ 

3. มีเอกสาร  หลักฐานการปฏบิัติงาน  สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. นักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนและผูปกครองเปนไปดวยดี 
3. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
5. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 

 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 

1. ผูบริหารโรงเรียน  รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียน ทุกฝาย  ตระหนักถึงความสําคัญ 
ของ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  และใหการสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 
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2. ครูทุกทานและบุคลากรที่เกี่ยวของตองมีความตระหนัก  ในความสําคัญของ ระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียนและมีความจริงใจที่จะพัฒนานักเรียนในทุกๆ  
ดาน 

3. บุคลากรที่เกี่ยวของ  ตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิดและมีการประชุม 
แลกเปลี่ยนขอมูลอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 

4. ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักที่สําคัญในการดําเนินงาน  โดยตองไดรับความ 
รวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องตางๆ  จากโรงเรียน 

5. การพัฒนาอบรมใหความรูและทักษะ  รวมทั้งการเผยแพรขอมูล  แกครูที่ปรึกษา 
และบุคลากรที่เกี่ยวของในเรื่องที่เอ้ือตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสิ่งจําเปน  โดยเฉพาะเรื่อง
ทักษะการปรึกษาหารือเบื้องตนและแนวทางการแกไขปญหาตางๆ  ของนักเรียน  ซึ่งควรดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 

กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 

 กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเปน
บุคลากรหลักในการปฏิบตังิานมีองคประกอบสําคัญ  6  ประการคือ 

1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  หมายถึง  การศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายกรณีจาก
การใชเครื่องมือแบบบันทกึตาง ๆ  เพ่ือทราบพื้นฐานในจิตสํานึกความเปนคนดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรมที่ดีงาม 

2.  การคัดกรองนักเรียน  หมายถึง  การวิเคราะหขอมูลจากการศกึษาขอมูลนักเรียนเปน
รายบุคคล  สรุปเพ่ือแบงกลุมตามพฤติกรรมดานบวกและดานลบจากเครื่องมือแบบบันทึกตาง ๆ 
 3.  การสงเสริมนักเรียน  หมายถึง  การดําเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่ครูพิจารณาวา
เหมาะสมในการสงเสริมพัฒนา  โดยใชหลักพุทธธรรมพื้นฐานเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 4.  การปองกันและแกไขปญหา  หมายถึง  การประสานงานกับครูและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ  ยึด
หลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาเพื่อการจัดกิจกรรมสําหรับการปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาของ
นักเรียน 
 5.  การสงตอ  หมายถึง  การบันทึกการสงนักเรียนไปยงัครูแนะแนว  ครูฝายปกครอง  ครู
ประจําวิชาทั้ง  8  กลุมสาระ  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  พระ  เปนตน  เพ่ือรวมพัฒนาและ
กลอมเกลาจิตใจใหนักเรียนมีจิตสํานึกเปนคนดี  มีศีลธรรมอันดีงาม  
 6.  ประเมินทบทวน  กระบวนการวางแผนการประเมินที่เปนระบบ  กําหนดขั้นตอนวิธีการ  
เครื่องมือที่มีมาตรฐาน  เปนการประเมินระบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กระบวนการดาํเนินงานทั้ง  6  ประการดังกลาวแสดงใหเห็นในภาพประกอบ  2  ใน 
หนาตอไป  
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กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

จัดกลุมนักเรยีนและครูทีป่รึกษา  
 
 
 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 
 
 คัดกรองนักเรียน 
 
 
 

ปกติ เสี่ยง มีปญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ  2  กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

การปองกันและแกไข 

สงเสริม 

สงตอ 
ผูเชี่ยวชาญภายใน 

ไมดีข้ึน ดีข้ึน 

ประเมิน  

ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ดีข้ึน 

ไมดีข้ึน 
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กระบวนการทํางานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ที่แสดงในตารางประกอบ  ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเปนความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา  ผูบริหาร  ครูที่เกี่ยวของ  รวมทั้งผูปกครอง  
มีวิธีการและเครื่องมือตัวอยาง  โดยรายละเอียดดังปรากฏในตาราง  6 
ตาราง  6  กระบวนการทํางานตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามแนววิถีพุทธ 

กระบวนการดําเนินการ วิธีการ เครื่องมือ 
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
1.1 ดานความสามารถ 

 -  ดานการเรียน 
 -  ดานความสามารถอื่น ๆ 

1.2 ดานสุขภาพ 
- ดานรางกาย 
- ดานจิตใจ – พฤติกรรม 

1.3 ดานครอบครัว 
- ดานเศรษฐกิจ 
- ดานเสถียรภาพ และ
ความสัมพันธในครอบครัว 

1.4 ดานอื่น ๆ 

ศึกษาขอมูลจากการใชเครื่องมือแบบ
บันทึกตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาตนเอง  ศึกษาสิ่งแวดลอม  
และศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
ในแบบบันทึกดังกลาวตอไปนี้ 
- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบาน 
- บันทึกรายงานผลสุขภาพ 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- ระเบียนสะสม 

 
- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบาน 
- บันทึกรายงานผลสุขภาพ 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- ระเบียนสะสม 

2.การคัดกรองนักเรียน 
2.1 กลุมปกติ 
2.2 กลุมเส่ียง/มีปญหา 
 

วิเคราะหขอมูลในดานบวก/ดานลบ 
- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบาน 
- บันทึกรายงานผลสุขภาพ 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- ระเบียนสะสม 
- คัดกรองนักเรียนตามเกณฑของ
โรงเรียน 

 
- เกณฑการคัดกรองนักเรียน 
- แบบสรุปผลการคัดกรองและ
ชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
- แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเปน
กลุม 

3. การสงเสริมนักเรียน ดําเนินการดังนี้ 
- จัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
- จัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
- จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ครูพิจารณาวา
เหมาะสมในการสงเสริมนักเรียนใหมี
คุณภาพมากขึ้นโดยเนนการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  
ปญญา  โรงเรียนวิถีพุทธตองอบรม
ผูเรียนใหกิน  อยู  ดูและฟงเปน 

- แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) 
- แนวทางในการจัดกิจกรรมประชมุ  
ผูปกครองในชั้นของโรงเรียน 
- แบบบันทึก/สรุปผลการจัดกิจกรรม 
-โฮมรูม 
- ประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
- อื่นๆ  โดยเนนการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
โรงเรียนวิถีพุทธตองอบรมผูเรียนให
กิน  อยู  ดูและฟงเปน 
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ระบวนการดาํเนินการ วิธีการ เครื่องมือ 

4. การปองกันและแกไขปญหา - ใหการปรึกษาเบื้องตน 
- ประสานงานกับครูและผูเกี่ยวของ
อื่นๆ เพ่ือการจัดกิจกรรมสําหรับการ
ปองกันและชวยเหลือแกไขปญหา
ของนักเรียน 
- กิจกรรมในหองเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมเพื่อนชวยเพ่ือน 
- กิจกรรมซอมเสริม 
- กิจกรรมส่ือสารกับผูปกครอง 

- แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหา 
- แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองและ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
- แบบบันทึกรายงานผลการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

5. การสงตอ 
  -  สงตอภายใน 
  -  สงตอภายนอก 

- บันทึกการสงนักเรียนไปยังครูที่
เกี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียน
ตอไป เชน ครูแนะแนว ครูปกครอง 
ครูประจําวิชา ครูพยาบาลเปนตน 
- บันทึกการสงนักเรียนไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอกโดยครูแนะแนว
หรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการซึ่ง
เปนการสงตอภายนอก 

-  แบบบันทึกการสงตอภายในของ
โรงเรียนเปนรายบุคคล / กลุม 
-  แบบรายงานแจงผลการชวยเหลือ
นักเรียน 

6.  ประเมิน -  มีแผนการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  
ประเมินผล  ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  มีการดําเนินงานตามแผนอยาง
ตอเนื่อง 
-  มีการประเมินผลและสรุปรายงาน
ผูเกี่ยวของ 
-  มี ก า รนํ า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น ม า
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
-  มีการเผยแพรประชาสัมพันธและ
เผยแพร ผ ลกา รดํ า เนิ น ง านแก
สาธารณชน 

-  แบบประเมินผลการดําเนินงาน,  
สรุปรายงานและประชาสัมพันธ 
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1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
1. ความสําคัญ 
  ดวยความแตกตางของนักเรียนแตละคนที่มีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวติไม
เหมือนกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมหลายรูปแบบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ดังนั้นการรูขอมูล   ที่
จําเปนเกี่ยวกบัตวันักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหครูที่ปรึกษามคีวามเขาใจนักเรียนมากขึน้  
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียน  เปนประโยชนในการสงเสริม  การ
ปองกันการแกไขปญหาของนักเรียนซ่ึงจะสงผลใหการชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางถูกทิศทาง
และเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 
 

2. แนววิถีพุทธ   
  การศึกษาใหรูใหเขาใจชัดเจนอยางถองแทตามสภาพทีเ่ปนจริง  ไดแกการทําความ
เขาใจเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน  ดานอารมณ  ดานความประพฤติ  
ดานสมาธิสั้น  ดานความสัมพันธ  และดานสังคม  เปนตน  ขอมูลที่ไดมาจะเปนตัวชี้วัดไดวา
นักเรียนอยูในสถานศึกษามีความทุกขหรอืความสุข 
 
3. ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 
  ครูที่ปรึกษาควรมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนอยางนอย  4  ดานใหญ ๆ  คือ 

1. ดานความสามารถ 
1.1 ดานการเรียน 
1.2 ดานความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 

2. ดานสุขภาพ 
2.1 ดานรางกาย 
2.2 ดานจิตใจ – พฤติกรรม 

3. ดานครอบครัว 
3.1 ดานเศรษฐกิจ 
3.2 ดานสถานภาพ และความสมัพันธในครอบครัว 

4. ดานอ่ืน ๆ ที่ครูที่ปรึกษาเหน็วามีความสาํคัญหรือเกี่ยวของกับระบบดูแล
นักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
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การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนดังปรากฏในตาราง  7 
ตาราง  7  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

ขอมูลนักเรียน รายละเอียดขอมูลพื้นฐานที่ควรทราบ 

1. ดานความสามารถ 
 1.1 ดานการเรียน 
 
 
 
 
1.2 ดานความสามารถ
พิเศษอื่น ๆ 

-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแตละวชิา 
-  ผลการเรียนเฉลี่ยในแตละภาคเรียน 
-  พฤติกรรมการเรียนในหองเรียนที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน 
เชน  ไมตั้งใจเรียน ขาดเรียน เปนตน 
-  มารยาท  ฯลฯ 
-  บทบาทหนาที่พิเศษในโรงเรียน 
-  ความสามารถพิเศษ 
-  การเขารวมกิจกรรมตางๆ  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
-  การพูดสุนทรพจน,  การโตวาที,  เขียนคําขวัญ,  เขยีนเรียงความ,  
แตงคําประพนัธ  (หัวขอธรรมะ),  สอบธรรมศึกษา,  ฯลฯ 

2. ดานสุขภาพ 
2.1 ดานรางกาย 
 
 
2.2 ดานจิตใจ – 
พฤติกรรม 

-  สวนสูง  น้ําหนัก 
-  โรคประจําตัว  ความบกพรองทางรางกาย เชน การไดยิน การ
มองเห็น 
-  สุขอนามัย  ฯลฯ 
-  อารมณ 
-  ความประพฤต ิ
-  พฤติกรรม 
-  บุคลิกภาพ 
-  คุณลักษณะอันพึงประสงค  ฯลฯ 

3. ดานครอบครัว 
3.1 ดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
3.2  ดานเสถียรภาพ 
และความสัมพันธใน
ครอบครัว 

 

- รายไดของ บิดา มารดา / ผูปกครอง 
- อาชีพของผูปกครอง 
-  คาใชจายทีน่ักเรียนไดรับการมาโรงเรียน 
-  มีอาชีพระหวางเรียน  ฯลฯ 
-  จํานวนพี่นอง/บุคคลในครอบครัว 
-  สถานภาพของบิดา  มารดา 
-  บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบนกัเรียน 
-  ความสัมพันธของบุคคลในครอบครวั 
-  ลักษณะที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
-  สภาพความเปนอยูโดยทั่วไปของบุคคลในครอบครัว 
-  สภาพปญหาตางๆ เชน การใชสิ่งเสพตดิของบุคคลในครอบครัว 
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4. วิธีการและเครื่องมือในการรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล 
  ครูที่ปรึกษาควรใชวิธีการทีห่ลากหลาย  เพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุมทั้ง 

ทางดานความสามารถ  ดานสุขภาพ  และดานความสัมพันธในครอบครัว  เครื่องมือที่สําคัญไดแก 
1. ระเบียนสะสม 
2. แบบประเมินพฤติกรรม ( SDQ )  (ดูหนา  162 – 166) 
3.  วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ  เชน การสัมภาษณนักเรียน  (ดูหนา  157)  

การศึกษาจากสะสมแฟมผลงาน  การเยี่ยมบาน (ดูหนา  159)  การศึกษาขอมูลจากแบบบันทึก
สุขภาพดวยตนเอง  (ดูหนา  161) 
 

1. ระเบียนสะสม 
  ระเบียนสะสม เปนเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่ 

เกี่ยวกับตัวนักเรียน  โดยนักเรียนเปนผูกรอก  และครูที่ปรึกษานําขอมูลเหลานั้นมาศึกษา  พิจารณา
ทําความรูจักนักเรียนเบื้องตน  หากขอมูลไมเพียงพอ  หรือมีขอสังเกตบางประการ  ก็ควรหาขอมูล
เพ่ิมเติมดวยวิธีการตางๆ  เชนการสอบถามจากนักเรียนโดยตรง  การสอบถามจากครูอ่ืนๆ  หรือ
เพ่ือนๆ  เปนตน  รวมทั้งการใชเครื่องมือแบบทดสอบตางๆ  หากครูที่ปรึกษาดําเนินการได 

  ระเบียนสะสม  เปนขอมูลสวนตัวของนักเรียนจึงตองเปนความลับและเก็บไว 
เปนอยางดี  มิใหผูไมเกี่ยวของหรือเด็กอ่ืนๆมารื้อคนได  ควรเก็บขอมูลอยางนอย  3  ปการศึกษา  
หรือ  6  ปการศึกษา  และสงตอไปยังครูที่ปรึกษาคนใหมในปการศึกษาตอไป  หรืออาจจัดครูที่
ปรึกษาดูแลนักเรียนอยางตอเน่ือง  จนจบมัธยมศึกษาในในแตละชวงชั้นก็ได 
 

2. แบบประเมนิพฤติกรรมเด็ก  ( SDQ )  (ดูหนา  162 – 166) 
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็กไมไดเปนแบบวัดหรือแบบทดสอบ  แตเปน 

เครื่องมือสําหรับคัดกรองนักเรียนดานพฤติกรรมการปรับตัว  ที่มีผลเก่ียวเน่ืองกับสภาพจิตใจซ่ึงจะ
ชวยใหครูที่ปรึกษามีแนวการพิจารณาดานสุขภาพจิตมากขึ้น 

  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  เปนเครื่องมือที่กรมสุขภาพจิตเปนผูทําขึ้น  โดย 
ไดพัฒนาจาก  The  Strengths and Difficulties Questionnaire  ( SDQ ) ประเทศเยอรมนี  ซึ่งใช
กันแพรหลายในประเทศแถบยุโรป  เพราะมีความเที่ยงตรงสูง  จํานวนขอไมมากนัก  คณะผูจัดทํา
ของกรมสุขภาพจิต  โดย  แพทยหญิง พรรณพิมล   หลอตระกูล  เปนหัวหนาคณะไดทําการวิจัย
ความเที่ยงตรงของแบบประเมิน  และหาเกณฑมาตรฐาน  ( Norm ) ของเด็กไทย 

  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก มี  3  ชุด 
1. ครูเปนผูประเมินนักเรียน  (ดูหนา  164) 
2. พอแมผูปกครองเปนผูประเมิน (ดูหนา  163) 
3. นักเรียนประเมินตนเอง  (ดูหนา  165) 



 75 

ทั้ง  3  ชุดมีเน้ือหาและจํานวนขอ  25  ขอ  เทากัน  ทางโรงเรียนอาจเลือกใช 
ชุดที่นักเรียนประเมินตนเอง  หรือใชควบคูไปกับชุดที่ครูประเมินก็ได  เพ่ือความแมนยํายิ่งขึ้น  โดย
ระยะเวลาไมควรหางจากชุดที่นักเรียนประเมินตนเอง เกิน  1  เดือน  ซึ่งหากเปนไปไดควรใชแบบ
ประเมินทั้ง  3  ชุด  พรอมกัน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของผลที่ออกมา 

 
3. วิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆ 

ในกรณีที่มีขอมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
ไมเพียงพอหรือเกิดกรณีที่จําเปนตองมีขอมูลเพ่ิมเติมอีก  ครูที่ปรึกษาก็อาจใชวิธีอ่ืนๆ  เพ่ิมเติม  
เชน  การสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ  ในหองเรียน  การสัมภาษณ  (ดูหนา  157)  และการเยี่ยมบาน
นักเรียน  (ดูหนา  159)  เปนตน 
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2.  การคัดกรองนักเรียน 
1.  ความสําคัญ 
 การคัดกรองนักเรียน เปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพ่ือการจัดกลุมเปน  2  
กลุมคือ  
 1.  กลุมปกติ  คือ  นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะห  ขอมูลตางๆ  ตามเกณฑการคัดกรองของ
โรงเรียนแลว  อยูในเกณฑของกลุมปกติ 
 2.  กลุมเสี่ยง/มีปญหา  คือ  นักเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหา  ตามเกณฑ
การคัดกรองของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ  ปองกันหรือแกไขปญหาตามกรณี 
 การจัดกลุมนักเรียนนี้  มีประโยชนตอครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางถูกตองตรงกับปญหาของนักเรียนมากที่สุด  และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหา  
เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆ  ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไมไดคัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุม
แลว  ความชัดเจนในเปาหมายเพื่อการแกไขปญหาของนักเรียนจะมีนอยลง  มีผลตอความรวดเร็ว
ในการชวยเหลือ  ซึ่งบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
 ผลการคัดกรองนักเรียน  ครูที่ปรึกษาจําเปนจะตองระมัดระวังอยางยิ่งที่จะไมทําใหนักเรียน
รับรูวาตนไดถูกจัดไวในกลุมเสี่ยง/มีปญหา  ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมปกติ  โดยเฉพาะนักเรียนที่
เปนวัยรุนที่มีความไวตอการรับรู (sensitive)  แมวานักเรียนจะรูตัวดีวา  ขณะนี้ตนมีพฤติกรรม
อยางไรหรือประสบปญหาใดก็ตามและเพื่อเปนการปองกันการลอเลียนในหมูเพ่ือนอีกดวย  ดังน้ัน  
ครูที่ปรึกษาจะตองเก็บผลการคัดกรองนักเรียนไวเปนความลับ  นอกจากนี้หากครูที่ปรึกษามีการ
ประสานงานกับผูปกครองเพ่ือการชวยเหลือนักเรียน  ก็ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ทําใหผูปกครอง
เกิดความรูสึกวา  บุตรหลานของตนถูกจัดอยูกลุมผิดปกติแตกตางจากเพื่อนนักเรียนอ่ืนๆ  ซึ่งอาจ
เกิดผลเสียตอนักเรียนภายหลัง 
2.  แนววิถีพทุธ 
 การศึกษาทําความเขาใจจากสภาพความเปนจริงของผูเรียนอยางถองแท  สามารถแยกแยะ
สภาพการของผูเรียนไดวามีสภาพดานบวกซึ่งหมายถึง  (ดานดี)  ที่ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมี
ความสุข  สวนดานลบซึ่งหมายถึง  (ดานไมดี)  จะทําใหผูเรียนเรียนรูเกิดความทุกข 
3.  แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนั้น  ใหอยูในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและ
ยึดถือเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนเปนหลักดวย  ดังน้ัน  โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครู  เพื่อ
พิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน  เพ่ือใหมีมาตรฐานหรือแนวทางในการคัดกรองนักเรียน
ที่เหมือนกัน  เปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียนรวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือ
ความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
 สําหรับประเดน็การพิจารณาเพื่อจัดทําเกณฑการคัดกรองและแหลงขอมูลเพื่อคัดกรอง
นักเรียนแตละดาน  มีตัวอยางตามตาราง  8  การคัดกรองนักเรียน 
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ตาราง  8  การคัดกรองนักเรียน 

ขอมูลนักเรียน ตัวอยางประเด็นการพิจารณา แหลงขอมูล 

1. ดานความสามารถ 
1.1 ดานการเรียน 
 
 
 
 
 
1.2 ดาน
ความสามารถอื่นๆ 

1. ผลการเรียนที่ได และความ 
เปลี่ยนแปลงของผลการเรยีน 
2. ความเอาใจใส ความพรอมในการ 
เรียน 
3. ความสามารถในการเรียน 
4. ความสม่ําเสมอในการมาโรงเรียน 
เวลาที่มาโรงเรียน การเขาชั้นเรียน 
1. การแสดงออกถึงความสามารถพิเศษ  
ที่มีความถนัด ความสนใจ และผลงานใน
อดีตที่ผานมา 
3. บทบาทหนาที่พิเศษในโรงเรียน 
4. การเขารวมกิจกรรม 

- ระเบียนสะสม 
- วิธีการอ่ืนๆ เชนการสังเกต 
พฤติกรรมนักเรียน  การไดขอมูลจาก 
ครูที่เกี่ยวของ  (ดูหนา  170) 

 
 

- ระเบียนสะสม 
- วิธีการอ่ืนๆ  เชนการสังเกต  
พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน 
การไดขอมูลจากเพื่อนนักเรียน  (ดู 
หนา  166)  แฟมสะสมผลงาน  
เปนตน 

. ดานสุขภาพ 
2.1 ดานรางกาย 
 
 
 
 
 
2.2 ดานจิตใจ - 
พฤติกรรม 

1. ความผิดปกติ ความพิการหรือความ 
บกพรองทางรางกาย เชนการมองเห็น 
การไดยิน  เปนตน 
2. โรคประจําตัว 
3. ความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับ 
สวนสูง 
4. ความสะอาดของรางกาย/สุขอนามัย 
1. สภาพอารมณที่มีผลตอการดําเนิน 
ชีวิตประจําวัน เชน ความวิตกกังวล หรือ 
ซึมเศรา 
2. ความประพฤติ พฤติกรรมตางๆ ที่มี 
ผลกระทบตอการเรียน ความสามารถ 
พิเศษ การปรับตัวของนักเรียน เชน 
พฤติกรรมที่อยูไมนิ่ง สมาธิสั้น เปนตน 
3. ความสัมพันธกับเพื่อนๆ /ครู / 
ผูปกครองการใชสารเสพติด การลัก 
ขโมย การทํารายตนเอง ทําลาย 
ทรัพยสินสวนรวม พฤติกรรมทางเพศ 
ที่ไมเหมาะสม 

- ระเบียนสะสม 
- วิธีการอ่ืนๆ เชนการสังเกตการณ 
สอบถามจากครูพยาบาล แบบบันทึก 
การตรวจสอบสุขภาพดวยตนเอง  
เปนตน  (ดูหนา  161) 
 
 
- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
- วิธีการอ่ืนๆ เชนการสังเกต 
พฤติกรรมการไดขอมูลจากเพื่อน 
นักเรียน จากแบบสอบถาม  เปนตน 
(ดูหนา  166) 
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ขอมูลนักเรียน ตัวอยางประเด็นการพิจารณา แหลงขอมูล 

3. ดานครอบครัว 
3.1 ดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
3.2 ดานเสถียรภาพ 
และความสัมพันธ
ในครอบครวั 

 

 
1. ผูหารายไดใหครอบครวั 
2.ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ภาระหนี้สิน 
3. ความเพียงพอของรายรับกับรายจาย 
4. จํานวนเงินที่นักเรียนไดรบัและใชจาย 
ในแตละวัน 
1. ความสามารถในการคุมครองดูแล 
นักเรียนไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม 
ของผูปกครอง 
2. ความเหมาะสมของสภาพที่อยูอาศัย 
และสิ่งแวดลอม 
3. ความสัมพันธของคนในครอบครัว 
เชน ความรักความอบอุน หรือความ 
ขัดแยงการทะเลาะเบาะแวงการใช 
ความรุนแรงในการตัดสินแกไขปญหา 
ซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรมนักเรียน 
เชน เหมอลอย แสดงออกถึงการไมอยาก 
กลับบาน เปนตน 
4. การใชสารเสพติด  สุรา  หรือการพนัน 
รวมถึงการเจ็บปวยเรื้อรัง / รุนแรง ของ 
สมาชิกในครอบครัว 

 
- ระเบียนสะสม 

 - วิธีการอ่ืนๆ เชนการไดขอมูลจากตัว 
นักเรียนเอง  (ดูหนา  157)  หรือจาก 
เพ่ือน  (ดูหนา  166)   เปนตน 
 
 
 
- ระเบียนสะสม 

 - วิธีการอ่ืนๆ  เชนการสังเกต 
พฤติกรรมนักเรียน  การสอบถามจาก 
นักเรียนโดยตรง  (ดูหนา  157)  หรือ 
สอบถามจากกลุมเพ่ือนเปนตน  (ดู 
หนา  166) 
 

4. ดานอ่ืนๆ พฤติกรรมอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ซึ่งอาจเปนไปในทางที่ดีขึ้น หรือมี
ความไมเหมาะสมที่สงผลกระทบตอ
ความสามารถ  สุขภาพ  และการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

- การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
- การสัมภาษณ  นักเรียน 
- จากแหลงขอมูลตางๆ เชนเพื่อน
นักเรียนเปนตน 

(ดูหนา  164, 157,  166) 
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3.  การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
 

1. ความสําคัญ 
 

การสงเสริมนักเรียน  เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษา
ไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง/มีปญหา  ใหมีคุณภาพมากขึ้น  มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในดานตาง ๆ  ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง/มี
ปญหา  และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา  กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพ
ตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป  โดยมุงเนนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  
ปญญา  โรงเรียนวิถีพุทธตองอบรมผูเรียนใหกิน  อยู  ดูและฟงเปน 
 
2.  แนววิถีพทุธ 
 การกําหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีขอมูลพ้ืนฐานทางดานบวกใหดําเนนิกิจกรรม
แนะแนว  โฮมรูม  รักการอาน  กิจกรรมประชุมผูปกครอง  และการจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ  ที่
โรงเรียนเห็นวาเหมาะสมแกสภาพการณในการสรางสมาธิและพัฒนาปญญาเพื่อทําใหผูเรียนเกิด
ความสุขยิ่ง ๆ  ขึ้นไป 
 
3.  วิธีการและเครื่องมือเพื่อการสงเสริมนักเรียน 
 

การสงเสริมนักเรียน  มีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได  แตมีกิจกรรม
หลักสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการ  คือ 

1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม  ( Homeroom )  (ดูหนา  175) 
2. การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน ( Classroom  meeting )  (ดูหนา  176) 
3.  การดําเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ  ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  วันพระ  วันหยุดนักขัต

ฤกษ  อ่ืน ๆ  ที่ครูพิจารณาวาเหมาะสมในการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้น  โดยเนนการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  โรงเรียนวิถีพุทธตองอบรมผูเรียนใหกิน  อยู  ดู
และฟงเปน  เปนตน 
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กิจกรรมโฮมรูมเปนการสงเสริมพัฒนานักเรียนซ่ึงมีรายละเอียดดังปรากฏในตาราง  9   
ตาราง  9  การสงเสริมนักเรียน 

สาระความรู แนวดําเนินการ 
         กิจกรรมโฮมรูมเปนกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 เพ่ือสงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
ก็ได  ซึ่งสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปน 
หองเรียนหรือนอกหองเรียน  ใหมีบรรยากาศ 
เสมือนบานที่มีครูที่ปรึกษา และนักเรียนเปนดั่ง 
สมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการทํากิจกรรม 
ที่เปนประโยชนตอนักเรียนในดานตาง ๆ เชน  
การรูจักตนเองของนักเรียน  การรูจักผูอื่นและ 
ส่ิงแวดลอม  มีทักษะการปรับตัวและการวางแผน 
ชีวิต  เปนตน  กิจกรรมเหลานี้ครูและนักเรียนควร 
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกัน 
         ประโยชนของการจัดกิจกรรมโฮมรูม  (ดู
หนา  175)  จะชวยใหครูที่ปรึกษารูจักนักเรียน
มากขึ้นสามารถ  สงเสริมความสามารถและ
ปองกันปญหาของนักเรียนไดอีกดวย 

แนวดําเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม  มีดังน้ี 
1   กําหนดกิจกรรมโฮมรูม  โดยยึดตามความตองการของนักเรียน
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ดังนี้ 

1.1 สํารวจความตองการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
1.2 พิจารณาเลือกหัวขอและวิธีการจัดกิจกรรมใหสอดคลอง 

กับความตองการของนักเรียนหรือใหเหมาะสมกับสถานการณใน
ขณะนั้น ๆ เปนเรื่องที่ทันสมัย 

1.3 การจัดกิจกรรมโฮมรมูแตละครั้ง ควรมีการดําเนินการเปน 
หลักฐาน ทั้งกอนดําเนินการและหลังดําเนินการ ซึ่งอาจเขียนใน
รูปแบบของบันทึกสรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
หรือโฮมรูมทุกครั้ง  ซึ่งการบันทึกอาจบันทึกในแผนการจัดกิจกรรม
หรือในแบบฟอรมบันทึกที่แยกออกมาตางหากก็ได 

1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทํารายงาน 

2. โรงเรียนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือมีคูมือใน 
การจัดกิจกรรมแตละครั้งโดยมีจุดมุงหมายเนื้อหาสาระที่สอดคลอง
กับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน  ครูที่ปรึกษาก็
ดําเนินการตามนั้นแตใหมีความยึดหยุนในการกําหนดหัวขอและ
วิธีการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมและทันสมัย 
3. วิธีการผสมผสานโดยยึดตามความตองการของนักเรยีนและ 
นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ในการจัดกิจกรรมโฮม
รูม   

4. วิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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กิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียนเปนการสงเสริมพัฒนานักเรียนซ่ึงมีรายละเอียดดัง
ปรากฏในตาราง  10   
ตาราง  10  การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
 

สาระความรู แนวดําเนินการ 
       การประชุมผูปกครองชั้นเรียนเปนการพบปะกัน 
ระหวางครูที่ปรึกษากับผูปกครองนักเรียน  เพ่ือสราง 
ความสัมพันธอันดีตอกันและรวมมือกันดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนระหวางบาน  โรงเรียน  และผูปกครองดวยกัน 
      การประชุมผูปกครองดังกลาว  จะทําใหนักเรียนไดรับ
ความเอาใจใสดูแลจากผูปกครองมากขึ้น  ทั้งการสงเสริมให
นักเรียนมีคุณภาพ  มีความสามารถมากยิ่งขึ้น  หรือรวมมือ
กับทางโรงเรียนในการปองกัน หรือแกไขปญหาของนักเรียน 

      ครูที่ปรึกษาควรจัดประชุมอยางนอยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
การประชุมนี้มิใชการรายงานสิ่งตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับตัว 
นักเรียนใหผูปกครองทราบเพียงอยางเดียว  แตเปนการจัด 
กิจกรรมตาง ๆ  ที่ทําใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนใหมากขึ้น  ส่ิงสําคัญที่ควรตระหนัก   
ในการจัดกิจกรรมประชุมก็คือ 
1)  การเตรียมการ 
      ครูที่ปรึกษาควรเตรียมความพรอมกอนการประชุมในดาน
ตาง ๆ  โดยเฉพาะขอมูลของนักเรียนแตละคนและกิจกรรมที่
จะดําเนินการ  โดยกําหนดวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน 
2)  การสื่อสาร 
       ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังคําพูดที่กอใหเกิดความรูสึก
ทางลบหรือตอตานจากผูปกครอง  เชน  การตําหนินักเรียน
หรือผูปกครอง  การแจงขอบกพรองของนักเรียนในที่ประชุม
หรือจะเปนการสวนตัวก็ตาม  แตควรเปนการพูดที่แสดงถึง
ความเขาใจในตัวนักเรียน  แสดงถึงความหวงใยใสใจของครูที่
มีตอนักเรียนทุกคน  และอาศัยกิจกรรมที่จะทําใหผูปกครอง
ตระหนักในความรับผิดชอบ  และตองการปรับปรุงหรือแกไข
ในสวนที่บกพรองของนักเรียน 
3)  การจัดกิจกรรมในการประชุม  (ดูหนา  176) 
      การที่ จะใหผูปกครองมีสวนรวมในการประชุมนั้น
จํ า เปนตองใชกิจกรรมต าง  ๆ   โดยเริ่ มด วยการสร าง
ความคุนเคยระหวางผูปกครองดวยกันกอน  จึงจะมีกิจกรรม
อื่น ๆ  ใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็น  ซึ่งเปนสาระที่เปน
ประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4)  การสรุปและบันทึกหลักฐานการประชุมผูปกครอง 
       ในการประชุมแตละครั้ง  ครูที่ปรึกษาควรมีการสรุปผล
และจัดทําเอกสารเปนหลักฐาน  เพ่ือประโยชน  ดังนี้ 
         4.1)  เปนหลักฐานในการจัดประชุมแตละครั้ง 
        4.2)  เปนขอมูลสําหรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป     
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ตัวอยางโครงการ 
ชื่อโครงการ   โครงการประชุมผูปกครอง 
แผนงาน   ชุมชนสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 
หนวยงานทีร่ับผิดชอบ  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน  2550 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตองอาศยัความรวมมือจากผูปกครอง ซึ่งถาปกครองไดรับ
การประชุมชี้แจง ใหเกิดความเขาใจอันดีแลว การพัฒนาและการดําเนินการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ
ทางการศึกษานั้นยอมเกิดผลดี 
2. ความหมายและขอบขาย 
 หมายถึง การประชุม พบปะ หารือ หรือทําความเขาใจ แสดงความคิดเห็นรวมกนั ของ
ผูบริหารโรงเรียนและผูปกครอง 
3. วัตถุประสงค 
   3.1  เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางผูปกครองและทางโรงเรียน 
   3.2  เพ่ือใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงานระหวางทางบานกับทางโรงเรียน 
   3.3  เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
   3.4  เพ่ือปลูกฝงการปฏบิัติงานตามระบอบประชาธปิไตย 
4. เปาหมาย 
   4.1 ดานปริมาณ ผูปกครองของนักเรียนเขารวมประชุมทุกคน 
   4.2 ดานคุณภาพ  
      4.2.1  มีความเขาใจอันดีระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 
      4.2.2  มีความสามัคครีะหวางหนวยงานกับบุคลากรในชุมชน 
5. วิธีดําเนินการ 
   5.1 ข้ันตอน 
      5.1.1 ประชุมจัดโครงการ  
      5.1.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ  
      5.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
      5.1.4 สรุปประเมินผลโครงการ 
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5.2 กิจกรรมและระยะเวลาในโครงการประชุมผูปกครองดังปรากฏในตาราง  11 
ตาราง  11  กิจกรรมและระยะเวลาในโครงการประชุมผูปกครอง 

ปงบประมาณ 2550 หมายเหตุ                         ระยะเวลา 
           
โครงการ 
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1. ประชุมจัดทําโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ดําเนินการตามโครงการ 
4. สรุปประเมินผลโครงการ 

             

 
กิจกรรมของโครงการ 
  - แตงตั้งผูรับผิดชอบงานในดานตางๆ  ที่จําเปน เชน ฝายจัดสถานที่ ฝายตอนรบั ฝายแสง 
เสียง ฝายบันทึกภาพฯลฯ 
 
6. ทรัพยากรที่ตองการ 
   6.1 บุคลากร คณะครูและผูเกี่ยวของทุกฝาย 
   6.2 งบประมาณ เปนคาอาหารเครื่องดื่ม ฟลมถายรูป/ลางอัดรูป ฯลฯ      5,000   บาท 
 
7. การติดตามประเมินผล 
 วิเคราะหจากการเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม ระยะเวลาที่ใชในการประชุม การ
เสนอขอคิดเห็นตางๆ  ของผูปกครอง 
 
8. ปญหา /อุปสรรค...................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
9. ขอเสนอแนะ............................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ………………......…………ผูเสนอโครงการ 
             หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 



 84 

ความเห็นของหัวหนาฝายแผนงาน............................................................................................... 
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
. 

         ลงชื่อ................................................ 
                                                        หัวหนาฝายแผนงาน 
 
ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษาฯ ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 
     อนุมัติ       ไมอนุมัติ    อนุมัติ       ไมอนุมัต ิ
 
ลงชื่อ……………………………    ลงชื่อ…………………………… 
                                
         ผูอํานวยการโรงเรียน                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
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3.  การดําเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่ครูพิจารณาวาเหมาะสมในการสงเสริมนักเรียนใหมี
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนมากขึ้น  เปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข  รูจักตนเอง  สามารถ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณและอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข  โดยมุงเนนการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา  คอื  ศีล  สมาธิ  ปญญา  โรงเรียนวิถีพุทธตองอบรมผูเรียนใหกินอยู  ดูและฟงเปนซึ่ง
สอดคลองและสามารถนําไปบูรณาการกับ  8  กลุมสาระการจัดการเรียนรู  กับ  1  กิจกรรมการ
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนโคกสลุงวทิยา จังหวัดลพบุรไีดจัดทําโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
ดังตอไปน้ี 
 

ตัวอยางโครงการ พัฒนางานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 
1. ชื่อ งานพฒันางานคุณธรรม จริยธรรม          ฝายกิจการนักเรียน 
2. สนอง      พระราชบัญญัติการศึกษากลุมสาระการเรยีนรู ……………
มาตรา…………………….. 

3.  ลักษณะงาน / โครงการ               ใหม                   ตอเน่ือง 
 
4.  หลักการและเหตุผล    

เยาวชนคืออนาคตของชาติปญหาทางจิตใจสวนใหญเสื่อมจากคุณธรรม จริยธรรม เปน
ปญหาเรงดวนที่ผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือกันแกไข ปญหาน้ีนับวายิ่งมีความรุนแรงถาไมไดรับ
การแกไขที่ดีพอ ถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนแลวก็ตาม แตปญหาของเยาวชนในสังคมยังมีมาตลอด ซึ่งสืบเนื่องมาจากการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ยังไมดีพอ บางอยางขึ้นอยูกับสังคม สิ่งแวดลอม ครอบครัว และตัวของเด็กเอง 
การฝกอบรม การเขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยแกไข ขัดเกลานิสัย และ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชนเปนคนดี มีความเมตตากรุณา กตัญูตอผูมีพระคุณ ทาง
โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจึงไดจัดทําโครงการนี้เพ่ือใหนักเรียน เปนเยาวชนที่ดีของประเทศชาติตอไป 

 
5.วัตถุประสงค   
          5.1   เพ่ือปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชนในการดํารงชีวิต 
          5.2   เพ่ือใหเยาวชนพัฒนาตนเองซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ
          5.3   เพ่ือใหเยาวชนมีความกตัญูรูคุณ ตอผูมีพระคุณทุกทาน 
        5.4   เพ่ือใหเยาวชนมีความเมตตากรุณา และชวยเหลือผูที่ดอยโอกาส 
        5.5  เพ่ือใหเยาวชนไมไปเกีย่วของกับสิ่งเสพยติดและอบายมุขตาง ๆ 
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6. เปาหมาย        
 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ    
  นักเรียนไดเขารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  จํานวน  418  คน 
 6.2 เปาหมายดานคุณภาพ   
  นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และหางไกลจากสิ่งเสพยติดและอบายมุข 
 
7. พื้นที่ดําเนินการ       วดัในเขตพื้นที ่ อําเภอพัฒนานิคม   
8.  หนวยงาน/  ผูเก่ียวของ       วัดในเขตพื้นที ่ / ฝายกิจการนักเรียน  /  กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา /  นักเรียนโรงเรียนโคกสลุงวทิยาจํานวน  418  คน 
9. ระยะเวลาดําเนินการ        เดือนพฤศจิกายน  2550 -  เดือนมกราคม  2551 
10. แผนปฏิบัตงิานกิจกรรมตาง ๆ  ดังปรากฏในตาราง  12 
 

กิจกรรมที่ 1  เขาวัด ฟงธรรม 
ตาราง  12  กิจกรรมโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
งบประมาณ  

(บาท) 
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. สํารวจสภาพปจจุบันปญหา พ.ย. 50 กิจการ

นักเรียน 
2. จัดทําการเพื่อนําเสนอ พ.ย. 50 กิจการ

นักเรียน 
3. นําเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 
พ.ย. 50 กิจการ

นักเรียน 
ขั้นดําเนินการ 

1. ดําเนินการตามแผนการ 
พ.ย.50 –
ม.ค.51 

 
กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษา 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ใชแบบประเมินผล 

 
ม.ค. 51 

2,500 

นักเรียน 418 คน เปนผูมี  
คุณธรรม จริยธรรม  มี
ความกตัญูรูคุณและมี
ความเมตตากรุณา ไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพยติดและ
อบายมุข           

ฝายกิจการ
นักเรียน 
กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษา 
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กิจกรรมที่ 2  แขงขันตอบปญหาคุณธรรม จริยธรรม ประกวดมารยาท 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
งบประมาณ  

(บาท) 
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. สํารวจสภาพปจจุบันปญหา ธ.ค. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
2. จัดทําการเพื่อนําเสนอ ม.ค. 51 ฝายกิจการ

นักเรียน 
3. นําเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 
ม.ค. 51 ฝายกิจการ

นักเรียน 
ขั้นดําเนินการ 

1. จัดการแขงขันตอบปญหา     
     คุณธรรม จริยธรรม 

ก.พ. 51 

 
ฝายกิจการ
นักเรียน 
กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษา 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ใชแบบประเมินผล 

 
ก.พ. 51 

1,000  

นักเรียน 418 คน ไดรับ
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ 
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถนาํไป
ประยุกตใชใน
ชีวติประจําวันได 

ฝายกิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรมที่ 3 แขงขันกีฬาสรางคุณธรรม จริยธรรม ตานยาเสพยติด 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
งบประมาณ  

(บาท) 
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. สํารวจสภาพปจจุบันปญหา ธ.ค. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
2. จัดทําการเพื่อนําเสนอ ธ.ค. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
3. นําเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

ธ.ค. 50 ฝายกิจการ
นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ 
1.  จัดการแขงขัน 

ม.ค. 51 

ฝายกิจการ
นักเรียน 
กลุมสาระการ
เรียนรู
พลานามัย 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ใชแบบประเมินผล 

 
ม.ค. 51 

2,000 

นักเรียน 418 คน ไดออก
กําลังกาย และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี รูจักกติกา
การแขงขัน และรูแพ 
รูชนะรูอภัยซึ่งกันและกัน 

ฝายกิจการ
นักเรียน 
กลุมสาระการ
เรียนรู
พลานามัย 
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กิจกรรมที่ 4 ระบบการดูแลนักเรียน 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท)   
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. สํารวจสภาพปจจุบันปญหา พ.ย. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
2. จัดทําการเพื่อนําเสนอ พ.ย. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
3. นําเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 
พ.ย. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
ขั้นดําเนินการ 

1.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ  ธ.ค. 50 

ฝายกิจการ
นักเรียน 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ใชแบบประเมินผล 

 
ก.พ. 51 

4,800 

งานในฝายกิจการ
นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ
ใชในการดําเนินงานเปน
ที่เรียบรอย สมบูรณ  
และเปนปจจุบัน 

ฝายกิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรมที่ 5  เขาคายคุณธรรม จริยธรรม 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท)   
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. สํารวจสภาพปจจุบันปญหา พ.ย. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
2. จัดทําการเพื่อนําเสนอ พ.ย. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
3. นําเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 
พ.ย. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
ขั้นดําเนินการ  

1. ประสานงานตดิตอเชิญ
วิทยากร 

2. จัดหาจัดเตรียมสถานที่พัก 
เตรียมอาหารเครื่องดื่ม 

3. จัดเตรียม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ 

ธ.ค. 50 

ฝายกิจการ
นักเรียน 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ใชแบบประเมินผล 

 
ก.พ. 51 

18,750 

นักเรียน 418 คน เปนผูมี  
คุณธรรม จริยธรรม  มี
ความกตัญูรูคุณและมี
ความเมตตากรุณา ไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพยติดและ
อบายมุข           

ฝายกิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรมที่ 6  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
งบประมาณ  

(บาท) 
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. สํารวจสภาพปจจุบันปญหา ต.ค. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
2. จัดทําการเพื่อนําเสนอ พ.ย. 50 ฝายกิจการ

นักเรียน 
3. นําเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

พ.ย. 50 ฝายกิจการ
นักเรียน 

ขั้นดําเนินการ 
1. ดําเนินการตามแผนการ 

พ.ย.50 

ฝายกิจการ
นักเรียน 
กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษา 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ใชแบบประเมินผล 

 
ธ.ค. 50 

840 

นักเรียน 418 คน เปนผูมี  
ความเปนประชาธิปไตย  

ฝายกิจการ
นักเรียน 
กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษา 

11. ประมาณการงบประมาณ 

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

เปาหมาย
ของการใช
วัสด ุ

จํานวนผูที่
ไดรับผล
จากการใช
วัสดุ(ครู/
นักเรียน/
อ่ืน ) 

คาเฉลี่ย
รายหัว 

 กิจกรรมที่ 1  เขาวัด ฟงธรรม        

1. คาพาหนะนํานักเรียนเขารบัการ
ฟงธรรม 

   2,500  ครู -
นักเรียน
440 

5.68 

 รวม    2,500    
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ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

เปาหมาย
ของการใช
วัสด ุ

จํานวนผูที่
ไดรับผล
จากการใช
วัสดุ(ครู/
นักเรียน) 

คาเฉลี่ย
รายหัว 

 กิจกรรมที่ 2  แขงขันตอบ
ปญหาคุณธรรม จริยธรรม ประ
กาดมารยาท 

    ใชเปน
รางวัลของ
กิจกรรม 

นักเรียน 
418 คน 

 

1. สมุด  3 โหล 120 360    
2. ปากกา 3 โหล 60 180    
3. กระดาษปกสสีั้น 1 หอ 150 150    
4. หมึกพิมพ 1 กลอง 310 310    
 รวม    1,000 ใชเปน

รางวัลของ
กิจกรรม 

นักเรียน 
418 คน 2.39 

 กิจกรรมที่ 3 แขงขันกีฬาสราง     
คุณธรรม จริยธรรม ตาน
ยาเสพยตดิ 

    จัดทํา
สนาม
แขงขัน 

นักเรียน 
418 คน 

 

1. เกียรติบตัร 100 แผน 3 300    
2. อุปกรณทําสนาม (ปูนขาว) 50 ถุง 10 500    
3. ถวยรางวลั 3 ใบ 400 1200    
 รวม    2000 จัดทํา

สนาม
แขงขัน 

นักเรียน 
418 คน 

4.78 

 กิจกรรมที่ 4 ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

       

1. กระดาษ ขาว เทา 5 โหล 120 600    
2. ปากกาไวทบอรด 2 โหล 350 700    
3. กระดาษโรเนยีว A 4 5 รีม 100 500    
4. เกียรติบตัร 20 รีม 150 3,000    
 รวม 

 
   4,800 ทําเอกสาร

ขอมูลสถิต ิ
นักเรียน 
418 คน 

11.49 
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ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคา
ตอ

หนวย 

จํานวน
เงิน 

เปาหมาย
ของการใช
วัสด ุ

จํานวนผูที่
ไดรับผล
จากการใช
วัสดุ(ครู/
นักเรียน/
อ่ืน ) 

คาเฉลี่ย
รายหัว 

 กิจกรรมที่ 5 เขาคายคุณธรรม 
จริยธรรม 

       

1. กระดาษ ขาว เทา 5 โหล 120 600    
2. ปากกาไวทบอรด 2 โหล 350 700    
3. กระดาษโรเนยีว A 4 5 รีม 90 450    
4. กระดาษปกสสีั้น 2 รีม 150 300    
5. อาหาร เครื่องดื่ม /คน / วัน 418         

คน 
30 12,540    

6. ของที่ระลึกวทิยากร 5 คน 200 1000    
 รวม    15590 จัดทําอุป

กรณ สื่อ
การอบรม 

นักเรียน 
418 คน 

37.29 

 กิจกรรมที่ 6   สงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
และชุมชน 

       

1. กระดาษ ขาว เทา 2 โหล 240 490    
2. ปากกาไวทบอรด 6 ดาม 30 180    
3. กระดาษโรเนยีว A 4 1 รีม 90 90    
 รวม    750 ทําสื่อ

ประชาสัม
พันธ / การ
ลงคะแนน
เลือกตั้ง 

นักเรียน 
418คน 

1.79 

 งบประมาณ                   งปม.  ……………         บ.กศ    38,000    บาท 

       อุดหนุน  ………….   บาท              อ่ืน ๆ    …………….บาท 
            รวมทั้งสิ้น          38,000      บาท 
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12.  การติดตามประเมินผล   
 1. ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงาน  
 2. สรุปจากแบบสอบถาม   
 
13.  แหลงขอมูลอางอิงและตัวแปรความสําเร็จของโครงการ 

แหลงขอมูลการอางอิง แหลงเก็บขอมูล 
ฐานคตทิี่สําคญั 

(ตัวแปรของความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ) 

1.จํานวนนักเรียน 
ฝายกิจการ
นักเรียน 

2.นักเรียนมีความมีคุณธรรมมากขึ้น 
ฝายกิจการ
นักเรียน 

3.รายงานการปฎิบัตติามโครงการ 
ฝายกิจการ
นักเรียน 

4.รายงานการจัดซื้อวัสดุ 
ฝายกิจการ
นักเรียน 

5.ทะเบียนคุมการใชวัสด ุ
ฝายกิจการ
นักเรียน 

6.รายงานการประเมินโครงการ 
ฝายกิจการ
นักเรียน 

1. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน  
2. มีงบประมาณเพียงพอ 
3. งบประมาณไดตรงตามเวลา 
4. คาใชจายไมสูงกวางบทีต่ั้งไว 
5. ใชวัสดุอยางประหยัดและคุมคา 

 
 

    ลงชื่อ………………......…………ผูเสนอโครงการ 
                                                           

                          หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 
 
ความเห็นของหัวหนาฝายแผนงาน............................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
         ลงชื่อ.................................................. 
                  
         หัวหนาฝายแผนงาน 
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ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษา ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

 อนุมัติ             ไมอนุมัติ    อนุมัติ           ไมอนุมัติ 
 
ลงชื่อ……………………………    ลงชื่อ…………………………… 
                                          
         ผูอํานวยการโรงเรียน                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการรู 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที ่ 2  : การเขียน  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
หนวยการเรยีนรูที่  3                           เร่ือง  การเขียนยอความ   เวลา  3   ชั่วโมง     
ชื่อผูสอน  .....................................................  โรงเรียน....................................................... 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
มาตรฐาน  ท 2.1  :  ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขอ  1.  สามารถเขียนเรยีงความ  ยอความ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคดิเห็น  
แสดงการโตแยง  เขียนรายงาน  และเขียนเชิงสรางสรรค  รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางาน
เขียน 

ขอ  2.  มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา  รูจักเลือกใชภาษา  
เรียบเรียงขอความไดอยางประณีต  สนใจการศึกษา  คนควา  รวบรวม  บันทึกขอมูล  นําวิธีการ
ของแผนภาพความคิดจัดลาํดับความคิด  และพัฒนางานเขียนตามขัน้ตอนในการนําเสนอในรูปแบบ
ของงานเขียนประเภทตาง ๆ 
 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.1  นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการยอความ 
 2.2  นักเรียนสามารถเขียนยอความ 
 
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1  ความหมายของการยอความ 
 3.2  หลักการเขียนยอความ 
 3.3  ประโยชนของการยอความ 
 
4. กระบวนการเรียนรู 
 ข้ันนํา 
 1.  นักเรียนน่ังสมาธิ  5  นาที 
 2.  นักเรียนทองจําบทอาขยานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 

3.  ครูเลือกเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่มีความยาวไมมากนักมาใหนักเรียนฝกเขียนยอความ  โดยครู
แจกเอกสารใหนักเรียนอานเปนรายบุคคล  จากนั้นก็ซักถามและอภิปรายรวมกนั  แลวครูจึงเฉลย
เรื่องที่ใหยอความนั้น 
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 ข้ันสอน 
1. ครูแจกตัวอยางยอความทีมี่ขอบกพรอง 
2. ครูใหนักเรียนฝกสังเกตและฝกวิจารณยอความที่มีขอบกพรอง  โดยแจกใบงาน 

เรื่องขอบกพรองในการยอความ 
ข้ันสรุป 
ครูเปดโอกาสใหนักเรียนวิจารณตัวอยางการยอความ    โดยครูนําสรุปใหเห็น 

ขอบกพรองเปนขอๆ  ดังนี้ 
1.ตัวอยางการยอความนี้เปนการตัดตอขอความจากเรื่อง  ไมไดใชสํานวนภาษาของผู 

ยอเอง ผิดหลักการยอความที่ดี 
 2.  ผูยอเก็บความไปตามลําดับของขอความในเรื่อง  มิไดประมวลความสําคัญในเรือ่งแลว
นํามาเรียบเรยีงใหม 
 3.  ขอความที่ยอน้ันปรากฏพลความอยูเปนจํานวนมาก  เชน  การเปรียบเทยีบการรอย
พวงมาลัยในสมัยกอนกับสมัยรัชกาลที่  5  การรอยพวงมาลัยเปย  3  พวง  ในพระราชพิธีถือ
น้ําพระพิพัฒนสัตยา  และการรอยพวงมาลัยเพ่ือบูชาหรือกับเทวดา  เปนตน 
 4.  ผูยอใชอักษรยอ  ไดแก  คําวา  ร.5 
 5.  ผูยอใชคําราชาศัพทไมถูกตอง  ไดแก  สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  บรมราชินีนาถจึงคิด
ประดิษฐ  และเจานายในราชสํานักจึงสนใจ 
  
กิจกรรมที่ควรฝกเพิ่มเตมิ 
 ครูอาจฝกใหนักเรียนยอความจากสื่อตาง ๆ  นอกเหนือไปจากที่ไดฝกในชั้นเรียน  เชน  
การยอขาวทีฟ่งจากวิทยุหรือชมโทรทัศน  การยอสารคดีที่ฟงจากวทิยุหรือชมโทรทัศน  และการยอ
บันเทิงคดีที่ฟงจากวิทยุหรอืชมโทรทัศน  เปนตน 
 
จุดเนน  ขณะสอนครูแทรกเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม  (มารยาทในการฟง  การพูด  การอาน  
และการเขยีน) 
 
5.  สื่อการเรียนรู 
 5.1  ใบงาน 
 5.2  ตัวอยางการยอความที่มีขอบกพรอง 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
 6.1  ดานความรู 
  1)  ประเมินจากกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
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  2)  ประเมินจากกิจกรมในใบงาน 
 6.2  ดานทักษะ 
  ประเมินจากผลงานที่นักเรียนไดปฏิบัต ิ
 6.3  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 สังเกตจากการวิพากษวิจารณตัวอยางการยอความอยางมีเหตุผล  รวมทั้งยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีมารยาทและปราศจากอคติ 
 
7.  แหลงการเรียนรูเพิ่มเติม 
 7.1  หองสมุดโรงเรียน / ชุมชน 
 7.2  แบบเรียนภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
 
8.  ความเห็นของผูบังคบับัญชา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ....................................................... 
                   
                    ผูอํานวยการโรงเรียน 
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9.  บันทึกหลังสอน 
 สรุปผลการเรียนรู 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

ปญหา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
ขอเสนอแนะ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ...........................................................ผูสอน 
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4.  การปองกันและแกไขปญหา 
 

1.  ความสําคัญ 
 

 ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคนเทาเทียม 
กัน  แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหานั้น  จําเปนอยางมากที่ตองใหความดูแลใสใจอยางใกลชิด
และหาวิธีการชวยเหลือ  ทั้งการปองกันและการแกไขปญหา  โดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจน
กลายเปนปญหาของสังคม  การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนจึงเปนภาระงานที่ยิ่งใหญและมี
คุณคาอยางมาก  ในการพัฒนาใหนักเรียนเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมตอไป  นอกจากนี้
ทุกครั้งของการชวยเหลือนักเรียน  ควรมีการบันทึกไวเปนหลักฐานดวย 

 
2.  วิธีการและเครื่องมือเพื่อการปองกันและแกไขปญหา 

 การปองกันและการแกไขปญหาใหกับนักเรียนน้ันมีหลายเทคนิค  วิธีการ  แตสิ่งที่ครูที่ 
ปรึกษาจําเปนตองดําเนินการมี  ๒  ประการคือ 

1.  การใหการปรึกษาเบื้องตน  (ดูหนา  184) 
2.  การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา  (ดูหนา  178 – 178) 

1.  การใหการปรึกษาเบื้องตนเปนการปองกันและแกไขปญหาดังแสดงในตาราง  13 
ตาราง  13  การปองกันและแกไขปญหา 

สาระสําคัญ แนวดําเนินการ 
          การใหการปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนเปน
การชวยเหลือ  ผอนคลายปญหาใหลดนอยลงทั้ง
ดานความรูสึก  ความคิดและการปฏิบัติตนของ
นั ก เ รี ย น   โ ด ย มุ ง ห วั ง ใ ห นั ก เ รี ย น มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึง
ประสงค 
          ป จ จั ยสํ าคัญที่ ช ว ย ให ก า รปรึ กษามี
ประสิทธิภาพในการชวยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษา
ควรมีความรูและทักษะพื้นฐาน  ดังนี้ 

1.   จิตวิทยาวัยรุน 
2.   ความตองการพื้นฐานของมนุษยทั้ง 

รางกายและจิตใจ 
- กระบวนการและทักษะการปรึกษา 

เบื้องตนที่สําคัญ ๆ  คือ  การสรางสัมพันธภาพ 

          ครูที่ปรึกษาควรมีความพรอมในการใหการ
ปรึกษาชวยเหลือนักเรียนดวยความรูสึกที่ดีตอ
นักเรียน  ตั้งแตเร่ิมตนจนจบการปรึกษาโดยมี
กระบวนการในการปรึกษา  ดังนี้ 
- สรางสัมพันธภาพ 
- พิจารณาและทําความเขาปญหา 
- กําหนดวิธีการและดําเนินการแกไขปญหา 
- ยุติการปรึกษา 
การเปนผูใหการปรึกษาที่ดี  มีคุณภาพนั้นควร 

ปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. รับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปรึกษาหรือ 

วิธีการดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ  ซึ่ง
อาจรับการอบรมจากหนวยงาน 
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สาระสําคัญ แนวดําเนินการ 

- การใชคําถาม 
- การรับฟงทั้งเนื้อหาและความรูสึก 
- การชวยเหลือแกไขปญหา 

3.  แนวทางการแกไขปญหาของนักเรียนในแตละ
ลักษณะปญหา  เชน  ดานการเรียน  สุขภาพ  
ครอบครัว  หรือการใชสารเสพติด  การพนัน  หนี
เรียน  เปนตน 
     ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน
นอกจากจะใหการปรึกษาเบือ้งตนแลว  การจัด
กิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือการชวยเหลือนักเรยีนก็เปน
สิ่งสําคัญเพราะจะทําใหการชวยเหลือมี
ประสิทธิภาพ  กอใหเกิดความรวมมือรวมใจของ
ครูทุกคนรวมทั้งผูปกครองดวย 
 

ภายนอก  หรือโรงเรียนจัดอบรมให 
2.  หม่ันฝกฝนทักษะการปรึกษา  พัฒนา  เพ่ือ 

เพ่ิมพูนความสามารถอยางสม่ําเสมอ 
- ศึกษา  คนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยา 

พัฒนาการหรือความรูที่เกี่ยวของกับการปรึกษา
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อ 
การแกไขปญหาของนักเรียนไดหลายแนวทาง  ซึ่ง
ในที่นี้สรุปไว  5  แนวทางที่จําเปน  คือ 

1.   การใหกิจกรรมหลักสูตร 
2.   การใชกิจกรรมในหองเรียน 
3.  การใชกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
4.  การใชกิจกรรมซอมเสริม 
5. การใชกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
สําหรับขอ  2)  3)  และ  5)  ครูที่ปรึกษา  

สามารถดําเนินการดวยตนเอง  สวนขอ  1)  และ  
4)  จําเปนตองมีการประสานงานเพื่อขอความ
รวมมือจากครูอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทัง้การ
สนับสนุนของผูบริหารโรงเรียนดวย  แตอยางไรก็
ตามการชวยเหลือทั้ง  5  กิจกรรมดังกลาว  ครูที่
ปรึกษาสามารถขอคําแนะนําความคิดเห็นจากครู
อ่ืน ๆ  ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหไดผลยิ่งขึน้ 

การพิจารณาเลือกใชกิจกรรม  ครูที่ปรึกษาควร
คํานึงถึง 

1.   ความเหมาะสม  สอดคลองกับลักษณะ 
ปญหา 
- บุคลิกลักษณะของนักเรียนแตละคน 

สภาพของชั้นเรียน/โรงเรียน/ชุมชน 
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2.  ขอที่พึงตระหนักในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน 
 1)  การรักษาความลบั 
  1.1)  เร่ืองราวขอมูลของนักเรียนที่ใหการชวยเหลือแกไข  ตองไมนําไปเปดเผย  
ยกเวนเพ่ือขอความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวของ  โดยไมระบุชื่อ-สกุล
จริงของนักเรียนและการเปดเผยควรเปนไปในลักษณะที่ใหเกียรตินักเรียน 
  1.2)  บันทึกขอมูลการชวยเหลือนักเรียน  ควรเก็บไวในที่เหมาะสมและสะดวกใน
การเรียกใช 
  1.3)  การรายงานการชวยเหลือนักเรียน  ควรรายงานในสวนที่เปดเผยได  โดยให
เกียรติและคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ 
 2)  การแกไขปญหา 
  2.1)  การชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน  ตองพิจารณาสาเหตุของปญหาให
ครบถวนและหาวิธีการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ  เพราะปญหามิไดเกิดจากสาเหตุ
เพียงสาเหตุเดียว  แตอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน 
  2.2)  ปญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแตละคน  ไมจําเปนตองเกิดจากสาเหตุที่
เหมือนกัน  และวิธีการชวยเหลือที่ประสบความสําเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง  ก็อาจไมเหมาะกับ
นักเรียนอีกคนหนึ่ง  เน่ืองจากความแตกตางของบุคคล  ดังน้ันการชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ
การใหการปรึกษา  จึงไมมีสูตรการชวยเหลือสําเร็จตายตัว  เพียงแตมีแนวทาง  กระบวนการ
หรือทักษะการชวยเหลือที่ครูแตละคนสามารถเรียนรูฝกฝน  เพ่ือการนําไปใชใหเหมาะสมกับแต
ละปญหาใหนักเรียนแตละคน 
 
3.  แนววิถีพุทธ 
  การกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาสําหรับผูเรียนที่มีขอมูลพ้ืนฐาน
ดานลบเพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือใหพนทุกขหรือหาวิธีในการใหความชวยเหลือดานปจจัย
ขั้นพ้ืนฐาน  การใหทุนการศึกษา  การใหคําปรึกษาหรือการชวยเหลือดานอ่ืน ๆ  ที่สนองตอ
ความตองการของผูเรียนอยางถูกตองและเหมาะสมเพื่อปองกันไมใหผูเรียนเกิดความทุกขใจ
และอยูรวมกับผูเรียนอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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5.  การสงตอ 
1.  ความสําคัญ 

 

 ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการใน  ขอ  4 
นั้น  อาจมีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ  หรือชวยเหลือแลวนักเรยีนมีพฤติกรรมไม
ดีขึ้น  ก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป  เพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับการ
ชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น  หากปลอยใหเปนบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา  หรือครูคน
ใดคนหนึ่งเทานั้น  ความยุงยากของปญหาอาจมีมากขึ้น  หรือลุกลามกลายเปนปญหาใหญโตจน
ยากตอการแกไข 

 การสงตอ  แบงเปน  2  แบบ  คือ 
1. การสงตอภายใน  ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังครูที่สามารถใหการชวยเหลือนักเรียน 

ได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะปญหา  เชน  สงตอครูแนะแนว  ครูพยาบาล  ครูประจําวิชา  หรือฝาย
ปกครอง  เปนตน 

2.  การสงตอภายนอก    ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยัง 
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

สําหรับการสงตอภายใน  หากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองจะเปนการ 
แกไขปญหาทีย่ากตอการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา  เชน  ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ  ความรูสึก  ปญหา
พฤติกรรมที่ซบัซอนหรือรุนแรง  เปนตน  ครูที่ไดรับตอ  มีการชวยเหลืออยางเปนระบบ  และ
ประสานการทาํงานกับผูเกี่ยวของ  เพ่ือการชวยเหลือทีมี่ประสิทธิภาพ  แตหากเกิดกรณียากตอการ
ชวยเหลืออีก  ก็ตองสงตอผูเชี่ยวชาญภายนอกเชนกัน  
 
2.  แนวทางการพิจารณาในการสงตอโดยครูที่ปรกึษา 

 

 การสงนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ  เพ่ือใหการชวยเหลือตอไปน้ัน  มีแนวทางการพิจารณา 
ในการสงตอสาํหรับครูที่ปรกึษา  ดังนี้ 

1)  นักเรียนที่มีพฤติกรรมคงเดิมหรือไมดีขึ้น  หรือแยลง  แมวาครูที่ปรึกษาจะ 
ดําเนินการชวยเหลือดวยวิธกีารใด ๆ  (ดูหนา  187 – 188) 

2)  นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา  เชน  นัดใหมาพบแลว 
ไมมาตามนัดอยูเสมอ  ใหทํากิจกรรมเพื่อการชวยเหลอืก็ไมยินดีรวมกิจกรรมใด ๆ  เปนตน 
- ปญหาของนักเรียนที่เปนเรื่องเฉพาะดาน  เชน  เกี่ยวของกับความรูสึก  ความ 

ซับซอนของสภาพจิตใจที่จําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิดและไดรับการบําบัดทางจิตวทิยา  
ควรพิจารณาสงตอใหผูมีความรูเฉพาะทางเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 
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แนวดําเนินการสงตอนักเรียน  ดังปรากฏในตาราง  14 
ตาราง  14  แนวดําเนินการสงตอนักเรียน 

แนวทางการสงตอนักเรียน จุดประสงค 
1.  ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือ
นักเรียนตอเพ่ือใหทราบลวงหนากอน 
2.  สรุปขอมูลสวนตวัของนกัเรียนที่เกี่ยวของกับ
การชวยเหลือ  และวิธีการชวยเหลือที่ผานมา  
รวมทั้งผลทีเ่กดิขึ้นจากการชวยเหลือน้ันใหผูที่รับ
การชวยเหลือนักเรียนทราบ  โดยมีแบบบันทึกการ
สงตอหรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูที่
เกี่ยวของ 
3.  ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความ
จําเปนในการสงตอโดยใชคาํพูดที่สรางสรรค  
ระมัดระวังมิใหนักเรียนเกิดความรูสึกผิด  กังวล  
หรือโกรธ  เปนตน  แตใหนกัเรียนมีความรูสึกที่ดี
จากการสงตอและยินดีไปพบครูที่จะชวยเหลือ
ตามแตกรณีทีค่รูที่ปรึกษาพจิารณาวาเหมาะสม 
4.  ครูที่ปรึกษานัดวัน  เวลา  สถานที่นดัพบกับครู
ที่รับชวยเหลอืนักเรียนและสงตอใหเรียบรอย 
5.  ติดตามผลการชวยเหลอืนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

-  เพ่ือใหผูรับนักเรียนตอไดเตรียมการในการ
ชวยเหลือนักเรียน 
-  เพ่ือใหผูรับชวยเหลือนักเรียนตอทราบขอมูล
เบื้องตนของนกัเรียนและการดําเนินงานของครูที่
ปรึกษาที่ผานมา  ทําใหสะดวกในการวางแผน
ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง 
 
 
-  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสบายใจยินดีรบัการ
ชวยเหลือจากครูอ่ืน ๆ  เชน  ครูแนะแนว  ครูฝาย
ปกครอง  ครูประจําวิชา  เปนตน 
 
 
 
-  รับรูวัน  เวลา   สถานที่ที่พบกัน   
 
- เพ่ือทราบความกาวหนาในการชวยเหลอืนักเรียน  
และความเปลีย่นแปลงของนักเรียน 

 
3.  แนวทางวถิีพุทธ 
 การรวมมือหาแนวทางแกปญหาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง  อันไดแก  
ครูแนะแนว  ครูฝายปกครอง  ครูฝายพยาบาล  นักจิตวทิยา  นักสังคมสังเคราะห  พระ  หรือ
บุคลากรอื่นทีเ่กี่ยวของในการที่จะชวยบรรเทาทุกขใหแกผูเรียนใหพนทุกขและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
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6.  การประเมิน 
 

การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการวางแผนการประเมินที่เปนระบบกําหนดขั้นตอน  
วิธีการ  เครื่องมือที่มีมาตรฐาน  เปนการประเมินระบบทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพโดยมี
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมคิด  รวมทํา  รวมแกปญหาระหวางผูประเมินและผูรับ
การประเมินอยางกัลยาณมิตร  โดยเนนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
โรงเรียนวิถีพุทธตองอบรมผูเรียนใหกิน  อยู  ดูและฟงเปน  มีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  
ประเมินผล  รายงานผล  และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธตอ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
ปฏิบัติการดังตอไปน้ี 

1.  มีแผนการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.  มีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเน่ือง 
3.  มีการประเมินผลและสรปุรายงานผูเกี่ยวของ 
4.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
5.  มีการเผยแพรประชาสมัพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานแกสาธารณชน 
 

 แนววิถีพทุธ   
 การนําขอมูลที่ไดดําเนินการแกไขปญหาทั้งหมดทุกขั้นตอนมาวิเคราะหหาขอดี/ขอบกพรอง
ในกระบวนการ  PDCA  ปฏิบัติการเพื่อประเมินทบทวนโดยใชหลกัโยนิโสมนสิการ  ซึ่งหมายถึง
การพิจารณาไตรตรองอยางใครครวญในการปฏิบัติอันนํามาซึ่งความสุข 
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บทบาท ภาระหนาที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

 ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งการสงเสริม ปองกันปญหาและการ 
ชวยเหลือแกไขปญหาในดานความรูความสามารถ  ดานสุขภาพและดานครอบครัว หรืออ่ืนๆ 
 แนวทางในดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล  ไดแก 
1.1 การสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล  (ดูหนา  157) 
1.2 การเยี่ยมบานนักเรียน (ดูหนา  159) 
1.3 ขอมูลจากระเบียนสะสม 
1.4 ขอมูลจากแบบประเมินตนเอง (SDQ)  (ดูหนา  165) 
1.5 ฯลฯ 

2. การคัดกรองนักเรียน  ไดแก 
2.1 ขอมูลจากระเบียนสะสม 
2.2 ขอมูลจากแบบประเมินตนเอง (SDQ)   
2.3 การสัมภาษณนักเรียน 
2.4 แบบบันทึกการมาเรียน (ดูหนา  168) 
2.5 แบบบันทึกการเขาหองเรียนรายวิชา  (ดูหนา  171) 
2.6 แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรยีนเปนรายบคุคล  (ดูหนา  172) 
2.7 ฯลฯ 

3. การสงเสริมนักเรียน  ไดแกการใชกิจกรรมดังนี้ 
3.1 กิจกรรมโฮมรูม  (ดูหนา  175) 
3.2 การจัดประชุมผูปกครองในชั้นเรียน  (ดูหนา  176) 
3.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  (ดูหนา  177) 
3.4 ฯลฯ 

4. การปองกันและการชวยเหลือ  ไดแกการใชกิจกรรมดังนี้ 
4.1 การใหคําปรึกษาเบื้องตน  (ดูหนา  184) 
4.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4.3 การจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
4.4 การจัดกิจกรรมซอมเสริม 
4.5 การพบปะผูปกครอง เชน การโทรศัพทตดิตอ,การเชิญมาพบ,การเยี่ยม

บานพบปะผูปกครอง เพ่ือรวมกันหาแนวทางในการปองกันและการให
ความชวยเหลอื   

4.6 ฯลฯ 
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5. การสงตอนักเรียน  ไดแก 
5.1 ครูแนะแนว (ใหความชวยเหลือแนะนําทางดานเศรษฐกิจ ขอทุน ,ปญหาที่

ยากแกการชวยเหลือ)  (ดูหนา  188) 
5.2 ครูปกครอง (ปญหาระเบียบวินัย , ปญหาดานพฤติกรรม เปนตน) 
5.3 ครูพยาบาลปญหา  (ดานสุขภาพ)   
5.4 ฯลฯ 

 รวมประชุมกลุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางทางในการใหความชวยเหลือเปนรายกรณี 
(กรณีนักเรียนในความดูแลมีปญหาตองไดรับความชวยเหลือ จะประชุมรวมกับ
ผูเกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางทางในการใหความชวยเหลอื) 

 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมนิผลรายงานสงทีมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.  การประเมนิ  ไดแก 
6.1  มีแผนการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  ระบบดูแลชวยเหลือ 
      นักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
6.2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเน่ือง 
6.3  มีการประเมินผลและสรุปรายงานผูเกี่ยวของ 
6.4  มีการนําผลการประเมนิมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6.5  มีการเผยแพรประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานแกสาธารณชน 

  6.6  ฯลฯ 
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ลักษณะการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
1. ใหคําปรึกษาหารือ เสนอแนะ ติดตามผล   และแกไขนักเรียนในชัน้ที่มีปญหาในดานตาง ๆ  

ดังตอไปน้ี 
1.1  การแตงกาย 
1.2  การมาโรงเรียน 
1.3  ความประพฤต ิ
1.4  การรักษาระเบียบวินัย 
1.5  การวางตน 
1.6  การเรียน 
1.7  การทํากิจกรรม 
1.8  เรื่องอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

2. ดูแลและเอาใจใสเกี่ยวกบัปญหาดานสุขภาพอนามัย  ดานจิตใจและอ่ืน ๆ ตลอดจนสงเสริม
และสนับสนุนใหนักเรียนในชั้นไดรับสวสัดิการที่ดี 

3. รายงานผลการเรียน  ปญหาความประพฤติ  ปญหาสขุภาพ  และอ่ืนๆ ของนักเรียนในชั้น
ตอผูปกครอง 

4. ติดตอผูปกครองนักเรียนเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน 
5. จัดทําทะเบียนประวตัินักเรยีน  และการบันทึกรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การปฏิบัตตินของนักเรียนในทางที่ดี  และสิ่งที่เห็นวาควรจะตองแกไข  เพ่ือจะไดเปนขอมูล
ประจําตัวนักเรียนตอไป 

6. จัดทําสมุดประจําตัวนักเรยีน 
7. ดูแลนักเรียนในการเขาแถวเคารพธงชาตติอนเชา  กอนเรียนในภาคบาย  และสํารวจการมา

เรียนของนักเรียนทุกวัน 
8. ควบคุมดูแลนกัเรียนในการทําความสะอาดหองที่รับผิดชอบ และเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
9. ปฏิบัติงานโฮมรูม แนะแนว สงเสริมการอาน 
10. ดูแลนักเรียนในการเขาหองประชุมประจําสัปดาห 
11. ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนด 
12. สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก  ทั้งทางดานความรู  ความสามารถ ความกลา

ทางจริยธรรมดานตางๆ 
13. พิจารณาอนุญาตใหนักเรยีนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน 
14. ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนดําเนินการตางๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
15.  อ่ืน ๆ 
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โรงเรียนวิถพีุทธ 
 โครงการหนึ่งที่  สพฐ.  พยายามทําเพื่อสงเสริมใหเด็กเปนคนดีแลวถอืไดวาประสบ
ความสําเร็จอยางดียิ่ง  นั่นก็คือ  โครงการโรงเรียนวิถพุีทธ  ซึ่งถานับจากวันแรกที่เปดโครงการ
จนกระทั่งถึง  ณ วันน้ี  มีโรงเรียนเขารวมโครงการกวา  15,000  โรง  และคาดวาในป  2549  จะ
ครบทั้ง  32,000  โรง 
 “โรงเรียนวิถีพุทธ”  ไมใชโรงเรียนสอนศาสนา  แตเปนโรงเรียนปกติ  ที่เนนใหเด็กไดรับ
ความรูทั้งหมด  โดยยึดหลักการที่ใหเด็ก  กิน  อยู  ดู  ฟงเปน  โดยใชหลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  
ปญญา)  เรามีความเชื่อวา  ทุกสาระตามหลักสูตร  ถาไดมีการเชื่อมโยงกันดวยความตั้งอกตัง้ใจ
แลว  จะเกิดปญญา  ปญญาไมใชแคเรื่องการมีสติในเรือ่งของศาสนา  แตปญญาเปนทุกอยาง
ทั้งหมดที่เราตองการใหเกดิ  เม่ือใดก็ตามที่เด็กของเรามีหลักปฏิบัตทิี่ถูกตองตองหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความตั้งอกตัง้ใจมุงม่ัน  มีสมาธิที่ดีแลว  ก็จะเกิดการรูแจง  เห็นจริงในสิ่งที่เปนเหตุเปน
ผล  เพราะฉะนั้นเรามองวา  แนวปฏิบัตลิกัษณะนี้  จะชวยทําใหเด็กเปนคนดีได  สําคัญอยูที่วาครูจะ
สอนอยางไรเด็กถึงจะเปนคนดีได” 
 นอกจากดร.  ศรีสมร  จะฝากขอคิดคําถามไวแลว  ยังเสนอแนะแนวทางสําหรับคร ู 
ผูปกครอง  และสังคมดวยวา  ถาจะสอนเด็กใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตองสอนใหรู  ทําใหดู  
และอยูใหเห็น “สอนใหรู  คือ  บอกความรูที่ถูกตอง  เตม็ที่  ไมเก็บกัก  ณ  วันนี้  ความรูสอน
เทาไรไมมีวันหมด  ควรสอนวิธีหาความรูดวยทําใหดู  เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง     ไมวาจะเปนครู
จริง ๆ  ในโรงเรียนครูที่อยูนอกระบบ  คณุครูที่เปนพอแม  ตองเปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก  อยาได
เพียงพร่ําสอนเด็กวาอันนี้ไมดี  อันนี้มีโทษ  แตตวัของคนบอกเองไมไดปฏิบัตติามนั้นเลย  แลว
เม่ือใดเด็กถึงจะมีแบบอยางที่ดีใหทําตาม  อยูใหเห็น  พอแมทุกวันน้ีไมคอยมีเวลาใหลูก  เด็กอยูกับ
พ่ีเลี้ยง  อยูกับเกม  อยูกับทีวี  การอยูใหเห็น  ไมใชการนั่งรอใหลูกเห็นตัวเทานัน้  แตหมายความ
วา  ตองใหความรัก  การดูแลเอาใจใส  อบรมดูแล  เอ้ือมมือไปถึงปญหาตาง ๆ  ของเขา  ปญหา
หลายอยาง  เขาตองพึ่งเพ่ือน  จะทําอยางไร  เด็กถึงจะกลาหันมาปรึกษาพอแมหรือคุณครูแทน” 
 การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผานมา  ผูปกครองเห็นวา  ลูกหลานมีกิริยามารยาท
เรียบรอยขึ้น  มือไมออน  ไปไหนมาไหนก็บอกกลาวพอแม  และเด็กกวาครึ่งหนึ่ง  มีผลการเรียนดี
ขึ้น  เราสามารถที่จะปลูกฝงความเปนคนดี  มีศีลธรรมใหเกิดกับตวัเด็กได  จากการรวมมือกันของ
หลาย ๆ  ฝาย  และคาดวาในป  2549  โรงเรียนทั้ง  32,000  โรง  จะนําแนวปฏบิตัิของโรงเรียนวิถี
พุทธไปปรบัใชในโรงเรียนของตนเองได 
 แมการสรางจิตสํานึกใฝดี  มีคุณธรรมจริยธรรมเปนเรือ่งที่ทําไดยาก  หรือทําแลวไมเห็นผล
ในทันทีทันใดก็ตาม  แตเม่ือใดก็ตามที่สามารถปลูกฝงสิ่งเหลานี้ใหเกิดในตัวเด็กไดแลว  ความเปนผู
มีศีลธรรมจะตดิตัวเด็กไปตลอด  สิ่งที่เราคาดหวังวาในอนาคต...น้ําดีเหลานี้จะเขาไปแทนที่น้ําเสยี  
เปนการเปลี่ยนเลือดเกาเปนเลือดใหม  ที่จะชวยชะลางขบวนการโกงกินที่มีมาชานานในทุกสังคมให
หมดไปซะที 
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 โรงเรียนวิถพีุทธ   
โรงเรียนระบบปกตทิั่วไป  ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนา  มาใชหรือประยุกตใชในการ

บริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยาง
บูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน  อยู  ดู  ฟง  โดยผานกระบวนการวฒันธรรมแสวง
ปญญา  และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต 
ดานกายภาพ   

 -  สภาพแวดลอมหองเรียนและแหลงเรียนรูสงเสริม  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เชน   
 มีพระพุทธรูปประจําโรงเรียน  หองเรียนมีปายนิเทศ  ปายคตธิรรม  สภาพโรงเรียนสะอาด
 รมร่ืน   ปลอดภัย  ใกลชิดธรรมชาติ  ปลอดสิ่งเสพติด 

-  บรรยากาศมีปฏิสัมพันธ 
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ 

-  กิจกรรมวิถีชีวติประจําวัน  ไหวพระพุทธรูปประจําโรงเรียนสวดมนตไหวพระ  นัง่สมาธิ  
 กลาวคําพิจารณาอาหาร 

-  กิจกรรมวิถีชีวติประจําสปัดาหสวดมนตฟงธรรมประจําสัปดาห  กิจกรรมในวันพระ   
-  กิจกรรมวิถีชีวติวันสําคัญ  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา 
-  กิจกรรมพระพุทธศาสนา 
-  กิจกรรมสมาธิ 

ดานการเรียนการสอน 
 -  หลักสูตรสถานศึกษาที่กาํหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สะทอนพัฒนาไตรสกิขา  
 จัดการเรียนรู   หนวยการเรียน  บูรณาการพุทธธรรมหรอืหลักไตรสิกขา 

-  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานในการคิดวเิคราะหและแกปญหา 
-  กิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญา 

บรรยากาศปฏิสัมพันธ 
-  เปนกัลยาณมิตรออนนอมถอมตน  เคารพตอกัน  เมตตากรุณาตอกัน  (ครู  ตอ  นักเรียน

 นักเรียน  ตอ  ครู,  นักเรียน  ตอ  นักเรียน,  ครู  ตอ  ครู) 
-  สงเสริมใหปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดี 

ดานบริหารจัดการ 
-  วิสัยทัศน  พันธกิจ  หรือแผนกลยุทธทีเ่นนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  แตงตั้งคณะกรรมการ 
-  ปลูกฝงสรางเสริมปญญาในพระพุทธศาสนา 
-  รวมมือกับผูปกครองวัด  /  ชุมชน 
-  นิเทศติดตาม 
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ไตรสิกขา 
-  ในพระพุทธศาสนา  กําหนดเรื่องที่มนุษยตองเรียนรู  3  ประการ  คือ  ศีล  สมาธิ  

 ปญญา 
ศีลสิกขา 

-  ขอเรื่องที่ตองศึกษา  และขอปฏิบตัิเรือ่งนั้น ๆ  สําหรับฝกฝนอบรมตนใหสามารถควบคุม  
 ความประพฤติทางกาย  และวาจาใหมีความประพฤตทิี่ถูกตองดีงาม 
จิตสิกขา 

-  ขอเรื่องที่ตองศึกษา  และขอปฏิบตัิเรือ่งนั้น ๆ  สําหรับฝกฝนอบรมตนใหสามารถควบคุม 
 ใหมีจิตใจปลอดจากนิวรณอันเปนเครื่องปดกั้นความดี  ทําใหมีจิตใจปลอดจากนิวรณอันเปน
 เครื่องปดกั้นความดี  ทําใหมีจิตสงบตั้งม่ัน  เปนสมาธิ  นุมนวลแกการงาน  และทรงพลัง 
ปญญาสิกขา 

-  ขอเรื่องที่ตองศึกษา  และขอปฏิบตัิเรือ่งนั้น ๆ  สําหรับฝกฝนอบรมตนใหสามารถควบคุม
 และพัฒนาตนใหมีปญญา  เกิดความรูแจงทั้งทางโลกและทางธรรม 
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การวิเคราะหองคประกอบตัวชีว้ัด / ขอบงชี้คุณภาพ / กิจกรรม  ดังปรากฏในตาราง  15 
ดานปจจัยนําเขา  (Input) 

องคประกอบหลักที่  1  บุคลากรที่มคีุณลักษณะที่ดี 
องคประกอบยอยที่  1  ผูบริหาร 
ตาราง  15  ตารางวิเคราะหองคประกอบตัวชี้วัด / ขอบงชี้คุณภาพ / กิจกรรม 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

1.  มีวิถีชีวติที่
สอดคลอง  กับหลัก
พุทธธรรม  (ลด  ละ  
เลิก  อบายมุข)  ถือ
ศีล  5  และปฏิบัตติน
เปนแบบอยางที่ดี 

-  เพ่ือใหผูบริหารปฏิบัติ
ศีล  5  (ลด  ละ  เลิก  
อบายมุข)  และปฏบิัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี 

1.ผูบริหารดําเนินชีวติ  ทําความดีละเวน
ความชัว่  ลด  ละ  เลิก  อบายมุขเปน
แบบอยางที่ดี 
2.เขาวัด  ฟงธรรมปฏิบตัิธรรมทําใหชีวติ
และครอบครวัมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จ 

2.  มีพรหมวิหาร
ธรรมประจําใจ 

-  เพ่ือใหผูบริหารมี
เมตตา  กรุณา  มุทิตา  
อุเบกขา 

-  สรางความตระหนักใหผูบริหารมีความรู
ความเขาใจในพรหมวิหารธรรม  (เมตตา  
กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา)  โดยเขาคาย
ปฏิบัตธิรรมเพื่อนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิต 

3.  มีความซื่อสัตย
จริงใจในการทํางาน 

-  เพ่ือใหผูบริหารมี
ความซื่อสัตยจริงใจและ
มีเปาหมายในการปฏิบัติ
ในการปฏิบตังิานเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวม  
และมีความโปรงใสใน
การบริหารจัดการ 

-  ผูบริหารควรมีความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาทีด่วยความจริงใจ  มีความ
ซื่อสัตย  และมีความโปรงใสในการบริหาร
จัดการอยางตอเน่ือง 

4.  มีความเขาใจที่
ถูกตอง  ในพระ
รัตนตรัยนบัถอืและ
ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

-  เพ่ือใหผูบริหารมี
ความเขาใจเกีย่วกับพระ
รัตนตรัยและ
คุณประโยชนทําใหเกิด
ความศรทัธา  เชื่อม่ัน
และถือปฏบิัต ิ

1.ผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ  พระรัตนตรัย  คุณประโยชน  คุณ
งาม  ความดี  และนําความรูที่ไดไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาชีวิต 
2.ใหผูบริหารวิเคราะหสิ่งทีเ่ปนความ
ผิดพลาดของตัวเองและหาสาเหตุแหง
ปญหานั้น  พรอมทั้งหาวิธกีารแกไข  โดย
นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช 
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  1  บุคลากรมีคณุลักษณะทีด่ี 
องคประกอบยอย  2  ครู 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
1.  มีวิถีชีวติที่
สอดคลองกับหลัก
พุทธธรรม  (ลด  ละ  
เลิก  อบายมุข)  มี
ศีลธรรมและปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี 

1.  สงเสริมใหครูมีวิถี
ชีวติแบบพอเพียง  
ลดละคาใชจายที่
ฟุมเฟอยไมจําเปน  ไม
เหมาะสมกับฐานะ  
(บริโภคเหมาะสม) 

1.สถานศึกษากําหนดเรื่องการแตงกายของ
ครูใหสุภาพ  เรียบรอยเหมาะสม  ดูดี  
ประหยัด  เปนแบบอยางทีด่ี 
2.ครูที่มีปญหาหนี้สิน  ควรวิเคราะหรายจาย
เฉพาะที่จําเปนใหเหมาะสมกับฐานะ 

2. สงเสริมใหครูยึดศีล  
5  เปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต 

1.ครูควรปฏบิตัิตนใหเปนแบบอยางที่ดีอยู
เสมอ  คือปฏิบัตตินอยูในศลีธรรมอันดีงาม  
ตามศีล  5  มีความรักและเมตตาตอศิษย
อยางจริงใจ  พูดจาสุภาพ  ออนโยน  ให
ขวัญและกําลงัใจ  ตลอดจนดูแลเอาใจใส
ชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ 
2.ครูควรหาโอกาสรวมกิจกรรมกับผู 
ปกครอง  ชุมชน  ในโอกาสตาง ๆ  เพ่ือ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมของนักเรียนรวมกนั 

 

3.  ครูมีวินัย  
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย  
ตรงตอเวลา 

1.ครูควรมีความรับผิดชอบในงานหรือ
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถอยูเสมอ 
2.ควรมีกิจกรรมคัดเลือกครดีูในดวงใจทุกป
การศึกษา  โดยมีแบบประเมินหรือแบบ
สังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัความรับผิดชอบ  
ความมีวินัย  ความซื่อสัตย  และความตรง
ตอเวลา  ใหเพ่ือนครูทุกคนและนักเรียนทกุ
คนในโรงเรียนเปนผูลงคะแนนเสียงและมอบ
รางวัลยกยองครูดีเพื่อเปนเกียรติประวัตทิุก
ป 
3.สถานศึกษาควรกําหนดขอตกลงในการ
ปฏิบัติงานรวมกันใหเดนชัด  เชน  การ 
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  1  บุคลากรมีบคุลิกลักษณะที่ดี 
องคประกอบยอย  2  ครู  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอยจุดประสงค แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
4.  สนับสนุน  จัดสิ่ง 
แวดลอมในสถานศึกษาอยู
กับธรรมชาตอิยาง
เหมาะสม 

แตงกาย  ความรับผิดชอบ  การมาปฏิบัติหนาที่  
ฯลฯ  โดยผูบริหารนิเทศ  กํากับ  ดูแลอยูเสมอ 

 

 1.สถานศึกษาควรมีกิจกรรมรณรงคการปลูก
ตนไม  การอนุรักษสิ่งแวดลอม  การจัดทํา
สวนหยอม  อุทยานการศึกษา  สวนธรรมชาติ
ตาง  ๆ  ในบริเวณโรงเรียน  อาคารเรียนหรือ
หองเรียนตามความเหมาะสม 
ผูบริหารควรกํากับ  ดูแล  การตัด  ตกแตงกิ่ง
กานใหเหมาะสม  ตัดหญาใหเรียบรอยสวยงาม
อยูตลอดเวลา 

2.  มีพรหมวิหารธรรม  
มีความเปน
กัลยาณมิตร  มุงพัฒนา
ใหผูเรียนเกิดความ
เจริญงอกงามตามหลัก
ไตรสิกขา 

1.  สนับสนุนใหครูมีความ
เปนกัลยาณมติร 

1.สถานศึกษาควรมีกิจกรรมใหครูไดมีโอกาส
และเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันแบบกัลยาณมิตร  โดย
อาจจัดเปนการเสวนาทางวชิาการ  หรือเขียน
บทความนําเสนอผลการดําเนินงานตาง ๆ  หรือ
การสนทนาเพื่อแกปญหาพฤติกรรมนักเรียนที่
ไมพึงประสงครวมกันอยูเสมอ 

 2.  สนับสนุนใหครูเปนครู
มืออาชีพ 

1.สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดศึกษาธรรมะที่
เกี่ยวของกับอาชีพตนเอง  โดยอาจจัดเตรียม
เอกสารใหศึกษา  หรือใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางของพรหมวิหารธรรมแก
ครูอยูเสมอ 
2.ครูควรฝกบริหารจิตใหมีความเขมแข็ง  อดทน
ตอความยากลําบากหรือปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
ในการจัดกิจกรรมหรือการอบรมบมนิสัย  เพ่ือ
ปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนด ี
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  1  บุคลากรมีบคุลิกลักษณะที่ดี 
องคประกอบยอย  2  ครู  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอยจุดประสงค แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
3.  รูเขาใจหลกัการ
พัฒนาผูเรียนตามหลัก
ไตรสิกขา 

1.  สงเสริมใหครูมีความรู
เขาใจหลักไตรสิกขา 

1.จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนตามแนวทางของ
ไตรสิกขา  คอื  ศีล  สมาธิ  ปญญาที่เดนชัด  
โดยใชแนวทางหรือคูมือการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธใหครไูดศึกษา  และปฏิบตัิอยางตอเน่ือง 
2.ควรสงเสริมใหครูและบุคลากรเขารับการอบรม
ปฏิบตัธิรรมบริหารจิตในโอกาสตาง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม 

 2.  สนับสนุนใหครูจัด
กิจกรรมตามหลัก
ไตรสิกขา 

1.สถานศึกษาควรมีการนิเทศ  ติดตามการใช
คูมือการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของครูอยาง
ตอเน่ือง  เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนตามหลัก
ไตรสิกขา 
2.สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูทําการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแกปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึง
ประสงค 
3.ครูควรมีกิจกรรมการทําบญุรวมกับนักเรียน  
ในโอกาสวันสาํคัญทางศาสนาอยูเสมอ 
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  2  การบริหารจัดการดําเนินการอยางมีระบบ 
องคประกอบยอย  1  ระบบบริหาร 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอยจุดประสงค แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
1.  มีวิสัยทัศนหรือ
ปรัชญา  พันธกิจ  
เปาหมาย  ธรรมนูญ  
หรือแผนกลยุทธที่มี
จุดเนนในการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ 

-  สงเสริมใหโรงเรียนมี
วิสัยทศันหรือปรัชญา  
หรือพันธกิจหรือเปาหมาย
ที่แสดงถึงการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ 

1.ตรวจสอบวสิัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย
ปรัชญา  แผนกลยุทธวามีแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรมที่สงเสริมการดาํเนินงานตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธหรือไม 
2.กรณีที่ยังไมไดกําหนดไวใหชัดเจน  ผูบริหาร
ควรจัดกิจกรรมระดมสมองหรือประชุม
ปฏิบัติการ  เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนหรือปรัชญา
หรือพันธกิจหรือเปาหมายที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไวในแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษางานโรงเรียนวิถีพุทธไวใน
แผนพัฒนาคุณภาพ  การศึกษาของสถานศึกษา
ใหชัดเจน  โดยมีแผนงาน / โครงการหรือ
กิจกรรมที่สงเสริมในการพัฒนานักเรียนใหมี
คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธและควร
ประกาศเปนนโยบายสถานศึกษาทีเ่ดนชัด 

2.  แตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ  และบรหิารการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองโดยมี
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 
(บวร)  มีสวนรวม) 

-  มีคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  โรงเรียน  วิถี
พุทธ 

1.สถานศึกษาควรสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน
วิถีพุทธของโรงเรียน  ซึ่งมาจากบุคคลหลายฝาย  
ประกอบดวย  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครอง  
ตัวแทนชุมชน  และคณะสงฆ  ฯลฯ 
2.ออกประกาศแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  2  การบริหารจัดการดําเนินการอยางมีระบบ 
องคประกอบยอย  1  ระบบบริหาร  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพดาน
ปจจัย 

ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

3.  ปลูกฝงศรทัธา  
สรางเสริมปญญาใน
พระพุทธศาสนาให
เกิดขึ้นกับบคุลากร
และผูเกี่ยวของ 

-  บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของมีศรัทธาตอ
พระพุทธศาสนาและเห็น
ความสําคัญในการมีสวน
รวม  เพ่ือปลูกฝง
จิตสํานึกใหนกัเรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักธรรมที่
สําคัญของพระพุทธศาสนา  5  ขอ  คือ  
อริยสัจ  4,  ขันธ  5,  หลักปฏิจสมุปบาท,  
หลักไตรลักษณ,  หลักมัชฌิมาปฏิปทา  
เพ่ือใหครูและผูเกี่ยวของไดมีความรู  ความ
เขาใจในหลักธรรมตาง ๆ  อันจะเปน
แนวทางในการนําไปพัฒนานักเรียนได
อยางถูกตอง 
2.กําหนดเปนแผนงาน / โครงการ /  
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนใน
การพัฒนาบุคลากรใหชัดเจน 

4.  รวมมือกับ
ผูปกครอง  วัด  และ
ชุมชน  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนและชุมชน 

-  เพ่ือสงเสริมให
สถานศึกษาไดรวมมือ
กับผูปกครอง  วัด  และ
ชุมชนในการพัฒนา
นักเรียนและชมุชน 

1.ทํากิจกรรมรวมกับผูปกครอง  ชุมชนวัด  
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
2.ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู
รวมกิจกรรมและผูเกี่ยวของ  เพ่ือเปน
ขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้น 

5.  มีการนิเทศ  
กํากับ  ติดตาม  การ
ดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธอยางตอเน่ือง 

-  เพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธบรรลุวตัถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนด 

1.สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายในดําเนินงานตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธโดยบุคลากรทุกฝายมีสวน
รวม 
2.จัดทําปฏิทิน  การนิเทศภายในที่ชัดเจน  
โดยบุคลากรทุกคนทุกฝายรับทราบตรงกัน 
3.มีการดําเนินการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม
ปฏิทินปฏิบตังิานที่กําหนด 
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  2  การบริหารจัดการดําเนินการอยางมีระบบ 
องคประกอบยอย  1  ระบบบริหาร  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพดาน
ปจจัย 

ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

6.  มีระบบตรวจสอบ
ประเมินผลและเปด
โอกาสใหมีการ
เสนอแนะอยางเปน
กัลยาณมิตรเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

1. เพ่ือใหบุคลากร 
และผูเกี่ยวของทุกฝาย
ไดตรวจสอบการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 

2. เพ่ือรายงานผล 
การประเมินให
ผูเกี่ยวของรับทราบ 

1.ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการ
ตรวจสอบ  กาํกับ  ติดตามการดําเนินงาน
ของฝายตาง ๆ  อยางตอเน่ือง  และมีการ
ประเมินการดําเนินงานของโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  ตามตวัชีว้ัดที่กําหนด  
และมีการนําเสนอผลการประเมินใหคณะครู
และผูเกี่ยวของไดรับทราบ  พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
อยางกัลยาณมิตร 
2.สถานศึกษามีการสรุปและรายงาน 
การประเมินใหผูเกี่ยวของ  ตนสังกัดและ
รายงานตอสาธารณชนใหรบัทราบ 
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  2  การบริหารจัดการดําเนินการอยางมีระบบ 
องคประกอบยอย  2  ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 

ขอบงชี้คุณภาพดาน
ปจจัย 

ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

มีหลักสูตร
สถานศึกษา  หนวย
การเรียนรู  และ
แผนการจัดการเรียนรู
ที่บูรณาการพทุธ
ธรรมทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

 

1.  มีหลักสูตร
สถานศึกษามีหนวยการ
เรียนรูและแผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการ
พุทธธรรมทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

1.สถานศึกษาควรมีการประชุมสัมมนาเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร  สถานศกึษาใหสอดคลอง
กับการดําเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวถิี
พุทธ 
2.ครูควรจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูบูรณา
การ  โดยสอดแทรก  หลักพุทธธรรม  ไวใน
หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3.ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยู
เสมอ 

 2.  สนับสนุนใหครู
บูรณาการ  วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นที่
สงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมกับกลุมสาระ
การเรียนรูอยางตอเน่ือง 

1.ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน
ใชภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น  เชน  วัด  
พระภิกษุ  หรือสถานที่สําคญัตาง ๆ  
ตลอดจนประเพณีที่ดีงามของไทยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาดานคุณธรรม  
จริยธรรมของนักเรียน 
2.สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนน่ัง
สมาธิกอนเรียนทุกวัน 
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ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  3  กายภาพและสิ่งแวดลอมจัดอยางรอบคอบ 
องคประกอบยอย  1  สภาพแวดลอม 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

1.  จัดประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจํา
โรงเรียน  และประจํา
หองเรียนอยาง
เหมาะสม 

-  เพ่ือใหบุคลากรและ
นักเรียนมีศรทัธาและลึก
ถึงพระรัตนตรัยและพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

1.สถานศึกษาจัดประดิษฐานพระพุทธรูป
ประจําโรงเรียนและประจําหองเรียน
เหมาะสม  และมีกิจกรรมฝกนักเรียนใหไหว
พระพุทธรูปกอนเขาโรงเรียนทุกเชาและ
กอนกลับบานทุกวัน 
2.จัดกิจกรรมสวดมนตตอนเชาหลังเคารพ
ธงชาติและหลงัเลิกเรียนในหองเรียนหรือ
หนาเสาธงตามความเหมาะสม 

2.  มีปายนิเทศ  ปาย
คติธรรม  คําขวัญ  
คุณธรรม  จริยธรรม  
โดยทั่วไปในบริเวณ
โรงเรียน 

-  เพ่ือใหบุคลากรและ
นักเรียนตระหนักและนํา
ความรูที่ไดจาก
การศึกษาปายนิเทศไป
ใชในชวีติประจําวัน 

1.สถานศึกษาควรจัดใหมีการประกวด 
คติธรรม  คําขวัญ  เกี่ยวกบัคุณธรรม  
จริยธรรมเนื่องโอกาสในวันสําคัญทาง
ศาสนาตาง ๆ 
2.คัดเลือกคําขวัญ  หรือคตธิรรมที่ดีมา
จัดทําปายคุณธรรมจริยธรรม  ติดตาม
ตนไมในบริเวณโรงเรียน  อาคารสถานที่
ตามความเหมาะสม  (กิจกรรมตนไมพูดได)  
เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานกึที่ดีใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียนอยูเสมอ 

3.  สภาพโรงเรียน
สะอาด  ปลอดภัย  
สงบ  รมร่ืน  เรียบ
งายใกลชิดธรรมชาต ิ

-  เพ่ือสรางบรรยากาศ
ใหสะอาด  ปลอดภัย  
สงบ  รมร่ืนภายใต
ธรรมชาตทิี่สวยงาม 

1.จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดหองเรียน 
อาคารเรียน  บริเวณโรงเรยีน  ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย  เชน  แบงเขตสีรับผิดชอบ  
มีการตรวจสอบความเรียบรอย  และ
รายงานผลทกุเชากอนเขาหองเรียน  มีการ
ประกวดหองเรียนดีเดนประจําสัปดาห  
ประกวดสวนหยอมหนาหองหรืออาคาร
เรียน  ฯลฯ 
2.จัดกิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ใหรม
รื่นสวยงามโดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม 



 121 

ดานปจจัยนําเขา  (Input) 
องคประกอบหลักที่  3  กายภาพและสิ่งแวดลอมจัดยางรอบคอบ 
องคประกอบยอยที่  1  สภาพแวดลอม  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

  3.กิจกรรมรักสิ่งแวดลอม  (ศึกษาธรรมชาติ
ในบริเวณโรงเรียน)  เชน  กิจกรรมรีไซเคิล  
กิจกรรมกําจัดขยะ 
4.กิจกรรมหองเรียนธรรมชาติ  (ใชเปน
หองเรียนนอกสถานที่) 

4.  บริเวณโรงเรียน 
ปราศจากสิ่งเสพติด  
อบายมุข  สิ่งมอมเมา
ทุกชนิด 

1.  เพ่ือใหโรงเรียนปลอด
สิ่งเสพติด  อบายมุข  สิ่ง
มอมเมาทุกชนิด 

-  สถานศึกษาควรดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนสีขาวอยางตอเน่ือง  ควรมีเวรยาม
ในการกํากับ  ติดตาม  ดูแลไมใหมีการใช
สถานที่ในบริเวณโรงเรียนเปนแหลงสิ่งเสพ
ติด  อบายมุข  สิ่งมอมเมา 

 2.  สงเสริมนักเรียนที่ทํา 
ความดีปฏิบตัติาม  หลัก
พระพุทธศาสนา 

1.กิจกรรมรักษาศลี  5  ทุกวันพระ 
2.กิจกรรมสวดมนตฟงธรรมประจําสัปดาห 
3.กิจกรรมชุมนุมตาง ๆ  (ดนตรี,  กีฬา,
ธรรมะ,  ชุมนุมวิชาการ) 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่  1  กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

1.จัดการเรียนรูโดย
บูรณาการพุทธธรรม
หรือหลักไตรสิกขาทุก
กลุมสาระการเรียนรู  
และเชื่อมโยงกับ
ชีวติประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
2.สงเสริมใหมีการนํา
หลักธรรมมาเปนฐาน
ในการคิดวิเคราะห
และแกปญหา 
 
 
 
 
 
 
3.  จัดการเรียนรูที่
สงเสริมการใฝรูและ
แสวงหาความรู 

1.1 มีการจัดกิจกรรม 
สงเสริมจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการพุทธธรรม
หรือหลักไตรสิกขาทุก
กลุมสาระการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 มีการนิเทศ กํากับ  
และติดตามการจัดการ
เรียนรู  ที่มุงใหผูเรียน
เกิดองคความรูและ
ศรัทธาพรอมทั้งนําองค
ความรูที่ไดไปเช่ือมโยง
กับชีวติประจาํวันได 
2.1  มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมใหมีการนํา
หลักธรรมมาเปนฐานใน
การคิดวิเคราะห  และ
แกปญหาของนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
3.1  มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนใฝรู  
รักการเรียนรูตาม
แนวทางวถิีพุทธ  สูวิถี
ชีวติ 

กิจกรรมแผนรูแผนเรียน 
1.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรมหรือ
หลักไตรสิกขาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
2.จัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู 
3.นิเทศภายในโดยสังเกตการสอน 
4.ประกวดแผนการจัดการเรียนรู 
5.นิเทศ  กํากับ  และติดตามการจัดการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง 
 
 
กิจกรรมปริศนาธรรมนอมนําชีวิต 
1.วิเคราะหจุดออน  จุดแข็งเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน 
2.กําหนดกิจกรรมที่เนนหลกัธรรมในการ
พัฒนาดานการคิดวิเคราะห  และแกปญหา
ของผูเรียน 
3.ดําเนินการจัดกิจกรรมที่เนนหลักธรรม 
4.ประเมินผล  และสรุปผลการจัดกิจกรรมที่
เนนหลักธรรม 
5.นําผลมาพัฒนาปรับปรุงนักเรียนอยาง
ตอเน่ือง 
กิจกรรมที่  1  บันทึกธรรมประจําวัน 
1.นักเรียนศึกษาคนควาหลกัธรรมที่ถือ
ปฏิบัตใินชวีิตประจําวันพรอมบันทึกลงใน
สมุด 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่  1  กระบวนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

 3.2  ผูเรียนสามารถ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองตามแนวทาง
ไตรสิกขาอยูเสมอ 

2.นําสมุดบันทึกหลักธรรมสงครูประจําชัน้ /
ครูที่ปรึกษา  ทุกวันสุดทายของเดือน 
3.  ประเมินผลนักเรียนทีบ่นัทึกหลักธรรม
และนําหลักธรรมไปปฏิบัตใินชีวติประจําวัน 
กิจกรรมที่  2  เร่ืองดีที่อยากเลา 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมเวทีคนเกงคน
กลา 
2.  จัดกิจกรรมเวทีคนเกงคนกลา  ในเวลา
ชวงพักกลางวัน  ไดแก 
-  การแสดงละคร 
-  การเลานิทานสุภาษิต  นทิานคตธิรรม  
นิทานชาดก  พรอมทั้งใหขอคิดตาง ๆ  ที่จะ
นําไปใชในชีวติประจําวัน 
-  การตอบปญหาธรรมะ 
-  ประกวดรองเพลง 
-  โตวาที  ฯลฯ 
หมายเหตุ  เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
ทุกกิจกรรม 
2.  ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่  3  สรางสมดุลชีวติ 
1.  จัดตั้งธนาคารขยะ  และบูรณาการ
จัดการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมตามหลัก
ไตรสิกขา 
2.  นักเรียนปฏิบัตติามแนวปฏิบัตขิอง
ธนาคารขยะ 
3.  ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่  4  ตามรอยพระศาสดา 
1.  สํารวจนักเรียนที่ตองการบรรพชา
สามเณรในภาคฤดูรอน 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่  1  กระบวนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  จัดการเรียนรู
อยางมีความสุข  ทั้ง
ผูเรียนและผูจัดการ
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  มีการจัดบรรยากาศ
ในโรงเรียนใหเอ้ือตอการ
เรียนรูสงผลใหผูเรียน  
ผูจัดการเรียนรูเกิดองค 
ความรูและมีความสุขใน
การเรียนรู 

2.  ดําเนินการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 
3.  ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่  5  คายธรรมะสวัสด ี
1.  นํานักเรียนเขาคายปฏบิัตธิรรมที่วัดหรือ
โรงเรียน 
2.  นักเรียนปฏิบัตตินตามหลักไตรสิกขา 
3.  ประเมินผลดานเจตคตกิอนและหลัง 
กิจกรรมที่  6  ศัพทธรรม 
1.  นักเรียนศึกษาคนควาศพัทธรรมจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ 
2.  ดําเนินการจัดทําหนังสือ 
3.  จัดประกวดหนังสือและเผยแพรศัพท
ธรรม 
4.  ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่  1  Walk  Rally  คุณธรรม  12  
ประการ 
1.  จัดฐานการเรียนรู  12  ฐาน 
-  ฐานสํารวมระวังอินทรีย 
-  ฐานรูจักพอ  รูจักพอดี 
-  ฐานไมเบียดเบียน 
-  ฐานอดทน  (วิริยะ) 
-  ฐานใฝรู  ใฝดี  ใฝความจริง 
-  ฐานพูดจริง  ทําจริง  จริงใจ 
-  ฐานขยัน  ไมเกียจคราน 
กิจกรรมที่  2  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่
นาสนใจ 
1.  วางแผนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
2.นํานักเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  แหลง
ภูมิปญญาทองถิ่น  และแหลงศิลปวัฒธรรม 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่  1  กระบวนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  จัดกิจกรรม
บริหารจิตเจรญิ
ปญญา  ทั้งในการ
เรียนการสอนและใน
กิจกรรมการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1  มีการจัดกิจกรรม
บริหารจิตเจรญิปญญา
ในโรงเรียน 
5.2  มีการนําหลักละ
วิธีการบริหารจิตเจริญ
ปญญาไปปฏบิัติในการ
ดํารงชีวิตอยางตอเน่ือง 

3.  ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่  3  ศิลปสุขใจ 
1.  วางแผนการจัดประกวดแขงขัน 
2.  ประกวดวาดภาพและแตงคํากลอน
ประกอบภาพวาด 
3.  ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 รวมดวยชวยกัน...สายใยรัก 
1.  เชิญผูปกครองเขารวมกิจกรรมรวมดวย
ชวยกัน.....สายใยรัก  โดยกําหนดวันที่
เหมาะสม  (วันพอ / วันแม) 
2.  ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ดังนี้ 
-  ประกวดวาดภาพ 
-  ประกวดรองเพลง 
-  แขงขันกีฬาไทย 
กิจกรรมที่  5  กีฬาเปนยาวิเศษ 
1.  วางแผนการจัดแขงกีฬา 
2.  ดําเนินการจัดแขงขันกีฬา 
3.  ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมบริหารจิต 
1.  เชิญวิทยากรใหความรูและนําปฏิบตัิการ
พัฒนาจิตเจริญปญญาสําหรับครู  นักเรียน
และผูปกครอง 
2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมบริหารจิตเจรญิ
ปญญาไดแก 
-  การออกกําลังกายตามแนววถิีพุทธหนา
เสาธง 
-  นั่งสมาธิ  เดินสมาธิ  กอนเรียน 
-  กิจกรรมวันธรรมสวนะ 
-  กิจกรรมคายปฏิบตัิธรรมเจริญกรรมฐาน 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่  2  กรใชสื่อและบวนการจัดการเรียนรู 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
1.  ใชสื่อการเรียนรูที่
สงเสริมการใฝรูและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  นิมนตพระสงฆ
หรือเชิญภูมิปญญา
ทางพระพุทธศาสนา
สอนนักเรียน
สม่ําเสมอ 
 

1.1  มีการใชสื่อการ
เรียนรูที่เอ้ือตอการใฝรู
และแสวงหาความรูดวย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 มีการจัดชั่วโมงเรียน
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม
โดยนิมนตพระสงฆหรือ
เชิญภูมิปญญาทาง
พระพุทธศาสนาให
ความรูนักเรียน 
2.2  มีการจัดกิจกรรม
ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียน 

กิจกรรมที่  1  จัดทําทะเบยีนสื่อ / แหลง
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.สํารวจสื่อ/แหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.จัดทําทะเบยีนสื่อการเรียนการสอน 
3.จัดทําทะเบยีนแหลงเรียนรู 
4.จัดทําทะเบยีนภูมิปญญาทองถิ่น 
5.จัดการเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอน / 
แหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถิ่น 
6.ประเมินการเรียนรูจากสื่อการเรียนการ
สอนแหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถิ่น 
กิจกรรมที่  2  ผลิต / จัดหาสื่อและ
นวัตกรรมทางพระพทุธศาสนา 
1.ผลิต / จัดหาสื่อและนวตักรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ที่หลากหลาย 
2.ประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ใชในการเรียนการสอน
ทุกกลุมสาระ 
3.สนับสนุนการใชสื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 
4.นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินการใช
สื่อและนวตักรรม 
กิจกรรมที่  1  พบพระ 
1.นิมนตพระสงฆมาสอนธรรมศึกษา 
2.ทดสอบดานความรูและดานเจตคตทิีมี่ตอ
พระพุทธศาสนา   3.  สอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมที่  2  ธรรมสวนะ 
1.แตงกายดวยชุดขาว   ทกุวันพระนิมนต
พระสงฆมารบับิณฑบาต  
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่  2  กระบวนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
 เกิดความศรทัธาใน

พระพุทธศาสนา  และนํา
หลักธรรมไปปฏิบัตใิน
ชีวติประจําวันอยาง
ถูกตอง 

นักเรียนเปนผูดําเนินการศาสนพิธ ี
3.  นั่งสมาธิ  15  นาทีกอนขึ้นชั้นเรียน 
กิจกรรมที่  1  สืบสานศาสนศึกษา 
1.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนาธรรม  และกลุมสาระอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวของวางแผนบูรณาการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศานากบัการจัด
กระบวนการเรียนรู 
2.นักเรียนรวมกิจกรรมทางศาสนาที่วัด /  
ศาสนสถาน 
3.ประเมินผลกิจกรรมบูรณาการและ
ประเมินผลดานเจตคต ิ

ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  1  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่  3  การวัดประเมินผล 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอยฯ แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
มีการวัดผลการสภาพ
จริงดวยวิธีการที่
หลากหลาย  
ครอบคลุมตามหลัก
ภาวนา  4  (กาย  ศีล  
สมาธิ  ปญญา)  โดย
มีจุดเนน  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนตอเน่ือง 
 
 
 

 

1.1มีการพัฒนาครูใหมี
ความรูความเขาใจ  การ
วัดผลตามสภาพจริง 
1.2สนับสนุนใหมีการ
จัดการวัดผลตามสภาพ
จริงดวยวิธีการที่
หลากหลาย  ครอบคลุม
ตามหลักภาวนา  4   
1.3สรางความตระหนัก
ใหเห็นคุณคาในการ
พัฒนานักเรียนอยาง
ตอเน่ือง 

กิจกรรมที่  1  ประชุมเชงิปฏิบัติการการ
วัดผลตามสภาพจริง 
1.  จัดการประชุมเชิงปฏบิตัิการ 
2.  นิเทศกํากับ  ติดตามการจัดการเรียน
การสอน 
3.  ประเมินผลการวัดผลตามสภาพจริงเพ่ือ
นําไปพัฒนา 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  2  บรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร 
องคประกอบยอยที่  1    บรรยากาศและปฏิสัมพันธทีส่งเสริม “การสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอยฯ แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
1.  สงเสริม
ความสัมพันธแบบ
กัลยาณมิตรออนนอม
ถอมตน เคารพให
เกียรติซึ่งกันและกัน  
ยิ้มแยม  มีเมตตาตอ
กัน  ทั้งครูตอนักเรียน  
ครูตอครู  นักเรียนตอ
นักเรียน  นักเรียนตอ
ครู  และครูตอ
ผูปกครอง 

1.1  มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมความสัมพันธ
แบบกัลยาณมิตร  ออน
นอมถอมตน  เคารพให
เกียรติกัน  ใหแกครู  
นักเรียน  ผูปกครองได
ปฏิบัติอยางเห็นคุณคา 
1.2  สงเสริมกิจกรรม
ความสัมพันธระหวาง
บานกับโรงเรียน 

กิจกรรมยิ้มไหว  ทักทาย  ใหเกียรติกัน 
1.  ภารกิจเม่ือมาถึงโรงเรียน 
     1)  ไหวครูเม่ือมาถึง 
     2)  ไหวพระพุทธรูปประจําโรงเรียน 
2.  กิจกรรมหนาเสาธง 
     1)  เคารพธงชาต ิ
     2)  ไหวพระสวดมนตแปล 
     3)  แผเมตตา 
     4)  สงบนิ่ง 
     5)  พุทธสุภาษิตวันละบท  กลาวเปน
ภาษาบาลีแลวแปลความหมาย 
     6)  นองไหวพ่ี 
     7)  ออกกําลังกายตามแนววถิีพุทธ 
     8)  เดินแถวเขาหองเรียนอยางมีสติ 
3.  กิจกรรมระหวางเรียน 
     1)  เคารพครู 
     2)  นั่งสมาธิกอนเรียน  1  นาที  (กลุม
สาระวิชาภาษาไทย  ทองอาขยาน  กลุม
สาระคณิตศาสตร  ทองสูตรคูณ/สูตร ฯลฯ) 
4.  กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
     1)  เขาหอประชุมรวมกันทองคํารําลึก
ถึงผูมีพระคุณ  สงบจิต  1  นาท ี
     2)  ไหวครูกอนกลับบาน 
     3)  ไหวบดิา  มารดา  ผูปกครอง  ญาติ  
เม่ือถึงบาน 
5.  กิจกรรมสานใยรัก 
     1)  ครูเยี่ยมบานนักเรยีนอยาง
กัลยาณมิตร 
     2)  ผูปกครองเยี่ยมครู   
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  2  บรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร 
องคประกอบยอยที่  2    บรรยากาศและปฏิสัมพันธทีส่งเสริม “การสอนใหรู ทําใหดู  อยูใหเห็น”  

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอยฯ แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
2.  สงเสริม
บรรยากาศใฝรูใฝ
เรียนใฝสรางสรรค 

2.1  สนับสนุนใหมีการ
จัดบรรยากาศ  ใฝรูใฝ
เรียน  ใฝสรางสรรค 

กิจกรรมหองสมุดมีชีวติ 
1.  จัดมุมนาอาน  โดยนําหนังสือเสริมไว
ตามมุมในหองเรียน 
2.  จัดกลุมนักเรียนอานหนังสือที่นักเรียน
สนใจจับใจความสําคัญสั้น ๆ  แลวนํา
เรื่องราวที่อานไปเลาใหเพ่ือน พ่ี  นอง  ฟง  
โดยจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง ในเวลาพักกลางวัน 
3.  จัดมุมสาระนาคิด 
กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 
1.  จัดสัปดาหรักการอาน  มีกิจกรรมที่
บูรณาการกับ  8  กลุมสาระ  กระทูธรรมกับ
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-  สารานุกรมนารูกับสาระภาษาไทย 
-  คณิตคิดเรว็ 
-  ภาษาอังกฤษนาสนุก 
-  แรลลี่การอาน 
-  นักวิทยาศาสตรนอย 
2.  จัดทําทะเบียนยืมหนังสือและประกาศยก
ยองผูที่ขอยืมหนังสือ  บอยครั้ง 
3.  มอบรางวัลผูที่ใชบริการหองสมุดและผูที่
อานจากมุมหนังสือ 
กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 
1.  โรงเรียนกําหนดนโยบายกิจกรรมวางทุก
งานอานทุกคน 
2.  กําหนดเวลา  วิธีการในการอาน 
3.  ทุกคนมีการบันทึกการอาน 
4.  ใหเพ่ือน ผูปกครองอานที่นักเรียนบนัทึก  
แลวลงชื่อรับทราบเปนการสรางเครือขาย
การอาน 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  2  บรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร 
องคประกอบยอยที่  3    บรรยากาศและปฏิสัมพันธทีส่งเสริม “การสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”   

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอยฯ แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  สงเสริมบุคลากร
และนักเรียนใหปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางที่ดี
ตอผูอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  สนับสนุนให
บุคลากรและนักเรียนให
ปฏิบัตตินเปนตัวอยางที่
ดีแกผูอ่ืน 

กิจกรรมหองสืบคน  IT 
1.จัดหองสืบคน  IT  จัดคอมพิวเตอร  วาง
ระบบ  เพื่อใหนักเรียนบุคลากรเขาไปสืบคน
ขอมูล  Internet 
2.จัดทําทะเบยีนผูเขาใชบริการ 
3.ใหบริการขอมูลครู  นักเรียน  เพื่อนําไปใช
ในการเรียนรู 
กิจกรรมตนไมคุณธรรม 
1.โรงเรียนแบงเขตพื้นที่ในโรงเรียนให
นักเรียนดูแล  แลวใหนักเรียนชวยกนัจัดทํา
ปายพุทธสุภาษิต,  ขอคิดคําคมจากธรรมะ  
คติธรรมนํามาติดไวตามตนไมหรือในบริเวณ
ที่รับผิดชอบ 
2.นําขอมูลที่มีไปบูรณาการกับกิจกรรมหนา
เสาธงตอนเชาในชวงพุทธสุภาษิตวันละบท 
กิจกรรมธนาคารความดี 
1.จัดทําสมุดบันทึกความดี  (โรงเรียนจัดทํา / 
นักเรียนทําเอง) 
2.นักเรียนบันทึกความดีที่ไดปฏิบัติ  ดังนี้ 
-  ความดีที่ไดทําตามความรับผิดชอบที่ทํา
ดวยความตั้งใจจริง  เชน  เวรประจําวัน  การ
ดูแล  พื้นที่ความรับผิดชอบในเวลาที่กําหนด   
3.ความดีที่ไดกระทํานอกเหนือภาระ
รับผิดชอบกระทําดวยสํานึกของตนเองไมตอง
บอกใหทํา 
กิจกรรมของหายแลวไดคืน 
1.ปลูกฝงคุณธรรมดานความซื่อสัตยเม่ือเก็บ
ของไดตองสงคืนเจาของทั้งในหองเรียนนอก
หองเรียน 
2.ประกาศยกยองผูทําความดี  ใหทุกคนรับรู  
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  2  บรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร 
องคประกอบยอยที่  4   บรรยากาศและปฏิสัมพันธทีส่งเสริม  “การสอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น”  
(ตอ) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  สงเสริม  ยกยอง  
เชิดชู  ผูทําดีเปน
ประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  จัดกิจกรรมสงเสริม
ยกยองเชิดชูเกียรติ  
นักเรียน  ครู  ผูปกครอง
ที่ทําความดีอยาง
ตอเน่ือง 

กิจกรรมครูในดวงใจ 
1.  คัดเลือกครูในดวงใจ  โดยโรงเรียน / 
นักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ 
2.  ประกาศยกยองครูในดวงใจ  ใหทุกคน
รับรู(รวมทั้งชมุชนผูปกครอง) 
กิจกรรมพอดีเดน  แมดีเดน 
1.  คัดเลือกพอดีเดน  แมดีเดน  โดยทุกคน
มีสวนรวมในการดําเนินการ  ตั้งแตในชัน้
เรียน / ระดับชั้น /  โรงเรียน 
2.  จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณพอดีเดน / 
แมดีเดน 
กิจกรรมงามอยางไทย 
1.  ฝกมารยาทไทยใหกบันกัเรียนทุกคน 
2.  นํามาปฏิบัติเปนกิจนิสยั 
3.  คัดเลือกบุคคลที่งามอยางไทย  จากการ
ปฏิบัตปิระจําวัน 
4.  มอบเกียรติบตัรผูที่งามอยางไทย 
กิจกรรมคนดีศรีโรงเรียน 
1.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา  ซึ่ง
ประกอบดวย  ชุมชน  ผูปกครอง  คณะครู  
นักเรียน  พิจารณาบุคคลในชุมชนที่ทํา
ความดีเปนประจํา 
2.ประกาศยกยองใหเปนคนดีศรีโรงเรียน 
กิจกรรมแนะนําคนดี 
3.รวบรวมบุคลากรที่ทําความดี  
ประกอบดวยนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  
ชุมชน  รวบรวมลงในวารสารของโรงเรียน 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  2  กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 
องคประกอบยอยที่  1  กิจกรรมพื้นฐานประจําวนั 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

1.  ฝกฝน  อบรมให
เกิดการกิน  อยู  ดู  
ฟง  เปน  (รู  เขาใจ
เหตุผลและได
ประโยชน  ตาม
คุณคาแทตามหลัก
ไตรสิกขา) 

1.1  สงเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมใหเห็นคุณคา
จาก  การกิน  อยู  ดู  
ฟง  เปน  ตามหลัก
ไตรสิกขา 

กิจกรรมสุขนิสัยเพื่อคุณภาพชีวิต 
1.  ใหความรูการปฏิบัติการกิน  อยู  ดู  ฟง
เปน 
2.  ฝกปฏิบัตใินการกิน  อยู  ดู  ฟงเปนให
เปนสุขนิสัย 
-  ลางมือกอนรับประทานอาหาร 
-  เขาแถวซื้ออาหาร 
-  เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
-  พิจารณาอาหารอยางมีสติ  ไมดัง  ไมหก  
ไมเหลือ 
กิจกรรมนิทรรศการฉลาดบริโภค 
1.  โรงเรียนรวมมือกับชุมชน  องคกรที่
เกี่ยวของ  จัดนิทรรศการฉลาดบริโภค  
ดังนี้ 
1)  วิทยากรบรรยายใหความรู 
2)  นักเรียนศกึษาความรูจากการ  ชม
นิทรรศการแลวบันทึกการเขารวมกิจกรรม 
3)  ประเมินผลดานความรูที่ไดรับและ
ประเมินผลดานเจตคตติอการกิน  อยู  ดู  
ฟงเปน  ตามหลักไตรสิกขา 
กิจกรรมเสียงสรางสรรควันละ  5  นาที 
1.  นักเรียนจัดกิจกรรมเสียงตามสายใน
กิจกรรมเสียงสรางสรรควันละ  5  นาที  
โดยเนื้อหาเกี่ยวของกับการกิน  อยู  ดู  ฟง
เปน  ตามหลกัไตรสิกขา 
2.  ใหมีการตอบปญหาจากการฟงรายการ
เสียงสรางสรรค  5  นาที 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  2  กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 
องคประกอบยอยที่  2  กิจกรรมพื้นฐานประจําวนั 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

2.  สงเสริมกิจกรรม
การรับผิดชอบ  ดูแล  
รักษา  พัฒนา  
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยาง
สม่ําเสมอจนเปนนิสัย 

2.1  สงเสริมใหนักเรียน
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่และ
ดูแลอาคารสถานที่ 
2.2  สงเสริมใหมีการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
เห็นคุณคา 

กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยมือเรา 
1.  แบงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบบริเวณโรงเรยีน
ใหนักเรียนดูแลรักษาใหสะอาดสวยงาม 
2.  รักษา  ดูแล  ตกแตงหองเรียน  ให
สวยงามมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู
อยางมีความสุข 
3.  ครูประจําชั้นกํากับ  ติดตาม  ดูแล 
4.  ประกาศยกยองหองเรียน  และพ้ืนทีท่ี่
รับผิดชอบที่มีการดูแลอยางสวยงาม
สรางสรรคอยางตอเน่ือง 
กิจกรรมรักษ  สิ่งแวดลอม 
1.  จัดโครงการธนาคารขยะ 
-  นักเรียนนําขยะที่เกบ็ไดมาฝากธนาคาร 
-  ธนาคารนําขยะรีไซเคลิ 
-  จัดแสดงผลงานรีไซเคิล 
2.  พัฒนาโรงเรียน  ชมุชน  วัด 
3.  ปลูกตนไมวันสําคัญ 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
องคประกอบหลักที่  3  กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 
องคประกอบยอยที่  1   กิจกรรมพื้นฐานประจําวนั 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

1.  สงเสริมปฏิบัติ
กิจกรรม
พระพุทธศาสนาอยาง
เห็นคุณคารูเขาใจ
เหตุผล 
 
 
2.  จัดกิจกรรม
สงเสริมการระลึกและ
ศรัทธาในพระ
รัตนตรัยเปนประจํา
และในโอกาสสําคัญ
อยางตอเน่ืองเปนวิถี
ชีวติ 
 
 
3.  สงเสริมใหทุกคนมี
สวนรวมและเห็น
คุณคาในการรักษา
และสืบตอ
พระพุทธศาสนา 
 

1.1  สงเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา
อยางมีความรูและความ
เขาใจ 
1.2 สงเสริมการปฏิบัต ิ
กิจกรรมทางศาสนา
อยางเห็นคุณคา 
2.1  สงเสริมการระลึกให
มีการปฏิบัติกจิกรรมทาง
ศาสนาอยางมีความรู
และความเขาใจ 
2.2  สงเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาอยางเห็นคุณคา
นําไปปฏิบตัิในวิถีชวิิตได 
3.1  สงเสริมการมีสวน
รวมของบุคลากรใน
โรงเรียน  ผูปกครอง  
ชุมชนเห็นคณุคาในการ
รักษา  และสบืทอด
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมธรรมะสูการปฏบิัต ิ
1.  รักษาศีล  5  ทุกวันพระ  บูรณาการกับ
กิจกรรมธรรมสวนะ  (ม.2.2) 
2.  ฝกนักเรียนอาราธนาศีล  กลาวคําบชูา
พระรัตนตรัย  นําสวดมนต  ถวายของพระ 
3.  นักเรียนปฏิบัตศิาสนกิจในวันสําคัญ
ตาง ๆ กิจกรรมนอมนําพระไตรรตัน 
1.  สวดมนต / นั่งสมาธิ / อบรมธรรมะทกุ
วันพระ  บูรณาการกับกิจกรรม  ธรรม
สวนะ  (ม.2.2) 
2.  สวดมนตทํานองสรภัญญะในวันเขา
หอประชุม 
กิจกรรมทางศาสนา 
1.  จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนารวมกบั
ผูปกครอง  ชุมชน  ในวันวสิาขบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา  วันมาฆบูชา  วันเขาพรรษา  
โดยทําบุญตักบาตร  ฟงพระธรรมเทศนา  
เวียนเทียน 
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 
1.  รับสมัครนักเรียนชายเพือ่บรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน 
2.  เชิญผูปกครอง  ชุมชน  รวมจัด
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 
3.  โรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  รวม
ทําบุญถวายภตัตาหารแดพระภิกษุ  
สามเณร 
4.  โรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  บริหาร
จิตเจริญปญญา 
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ดานกระบวนการ  (Process) 
ตารางวเิคราะหองคประกอบตัวชีว้ัด / ขอบงชี้คุณภาพ / กิจกรรม 

ดานผลกระทบ  (Outcomes / Impact) 
องคประกอบหลัก  3    บวร  ไดรับประโยชนจากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพทุธ 
องคประกอบยอยที่  1  บาน  (ผูปกครองและชุมชน) 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

1.  บานและชมุชนมี
สมาชิกที่เปนคนดีไม
ยุงเกี่ยวกับอบายมุข
เพ่ิมขึ้น 

-  สงเสริมใหสมาชิกใน
บาน  และชุมชนเปนคน
ดี  ลด  ละ  เลิก  และไม
ยุงเกี่ยวกับอบายมุข 

-  สรางความตระหนักใหมีความรูความ
เขาใจในโทษของอบายมุขแกสมาชิกในบาน
นักเรียนและชมุชนโดยคณะครู  ผูบริหาร  
ทําตนเปนแบบอยาง  ลด  ละ  เลิก  ไมยุง
เกี่ยวกับอบายมุข  เขาเยี่ยมบาน  ชุมชน  
แนะนําใหความรูความเขาใจแกทุกคนใน
ชุมชน 

2.  ชุมชนมีผู
ชวยเหลือในการ
พัฒนาชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น 

-  สงเสริมใหมี
อาสาสมัคร  มีผูรวมมือ
และมีผูชวยเหลือในการ
พัฒนาชุมชนหรือการ
ทํางานใหมีสวนรวมของ
ชุมชนมากขึ้น 

-  จัดใหมีอาสาสมัครผูรวมมือ  ชวยเหลอื  
ในการพัฒนาชุมชนหรือการทํางานมีสวน
รวมกับชุมชนอยางนอยครอบครัวละ  1  
คนเปนประจําอยูเสมอ 

ดานผลกระทบ  
องคประกอบหลัก  3    บวร  ไดรับประโยชนจาการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องคประกอบยอยที่  2  วัด 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

วัดไดศาสนทายกและ
กําลังชวยงานสงเสริม
พระพุทธศาสนามาก
ขึ้น 

-  ส ง เส ริมให มีศาสน
ทายาทร วมให ความ
ช ว ย เ ห ลื อ ร ว ม มื อ  
ชวยงาน  ชวยกิจกรรม
ตาง ๆ  ของวัดมากขึ้น 

-  สงเสริมและเปนผูนําในการรวมงานศาสน
ประ เพณีหรื อกิ จกร รมวั นสํ าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่วัดหรือเม่ือวัดตองการ
ความรวมมือชวยเหลือในกิจกรรมตาง ๆ  
จนทําให เกิด มีผูมาชวยเหลือใหความ
รวมมือมากขึ้นอยู เสมอ  โดยมีคณะครู  
ผูบริหาร  นักเรียน  ผูปกครองมีสวนรวม
การดําเนินการทุกครั้ง 
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ดานผลกระทบ  (Outcomes / Impact) 
องคประกอบหลักที่  3  กายภาพและสิ่งแวดลอมจัดอยางรอบคอบ 
องคประกอบยอยที่  3  โรงเรียน 

ขอบงชี้คุณภาพ ตัวชี้วัดยอย
จุดประสงค 

แนวทางการดําเนินงาน / กิจกรรม 

-  โรงเรียนไดรับ
ความไววางใจ  
เชื่อม่ัน  ศรัทธา  และ
ไดรับความรวมมือ
จากผูมีสวนเกีย่วของ  
(บาน  วัด  ราชการ) 

1.   สง เส ริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไ ด ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น
แบบอยางตามแนวทาง
วิถีพุทธ  วิถีไทย 
2.  สงเสริมใหนักเรียน  
ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  
และหนวยงานตาง  ๆ  
ไ ด มี ส ว น ร ว ม ใ น ง าน
ประเพณีตาง  ๆ   ทาง
ศาสนา  และวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

-  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ  วิถีไทยเปน
แบบอยางแกนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
 
 
1.  สถานศึกษาควรใหบุคลากรทุกฝายที่
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการทําบุญตัก
บาตรฟงธรรม  และเวียนเทียนรวมกันในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัด  หรือทําบุญ
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง  รวมกันในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนหรือ
สถานที่ราชการจัดขึ้น 
2.  สถานศึกษาควรประสานความรวมมือให
ผูปกครองนักเรียน  นักเรียน  ผูบริหาร  ครู  
และชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมดวยคุณธรรม  จริยธรรมแกนักเรียน  
เน่ืองในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ  อยูเสมอ  
เชน  งานวันไหวครู  วันเด็ก  วันเขาพรรษา  
วันพอแหงชาติ  วันแมแหงชาติ  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5   
สรุปผลการจัดทําคูมือ 

  
 คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธ  โรงเรียนโคกสลุงวทิยา  จังหวัด
ลพบุรี  จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนา  และประเมินทบทวนคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียน
วิถีพุทธ  โดยมีขอบเขตประกอบดวย  การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล  การคัดกรองนักเรียน  การ
สงเสริมพัฒนานักเรียน  การปองกันและแกไขปญหา  การสงตอ  และการประเมินทบทวน  ทั้งน้ี
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใชเปนเครือ่งมือในการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน  คร ู  และ
ผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  การจัดทําคูมือผูศึกษาได
ดําเนินการ  3  ขั้นตอน    คือ 

ขั้นตอนที่  1  จัดทําโครงรางคูมือแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญคณะที่  1  จํานวน  5  คน  ซึ่งมี
ความรูและประสบการณเกีย่วกับการบรหิารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธ
เพ่ือพิจารณา  ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ   

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาคูมือปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถ ี
พุทธ  ผูศึกษาไดจัดทํารายละเอียดของคูมือแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  (คณะเดิม)  จํานวน  5  คน 
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาคูมือปฏิบัติการ   

ขั้นตอนที่  3  นําไปใหผูเชี่ยวชาญคณะที่  3  จํานวน  20  คน  ประเมินทบทวนคูมือ
ปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
 คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธ  โรงเรียนโคกสลุงวทิยา  จังหวัด
ลพบุรี  ผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนและวธิีการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน  5  ขั้นตอน  คือ   

1)  ศึกษาแนวทางในการจดัทําคูมือการปฏิบัติงาน   
2)  วางแผนการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน   
3)  ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน   
4)  ตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือการปฏบิัติงาน   
5)  สรุปผลการประเมินคูมือการปฏิบัติงาน   

 จากผลการประเมินคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียน
โคกสลุงวิทยา  จังหวัดลพบุรี  พบวาระดบัความคิดเห็น  เห็นดวยมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็น
เฉลี่ย  4.62 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธมีจุดมุงหมายสําคัญที่คุณภาพของ
นักเรียนใหมีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย  สติปญญา  ความรู  ความสามารถ  ดานจิตใจ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีชีวิตที่สงบสขุ  ใหสมกับคาํวา  “ดี  เกง  และมีความสขุ”  โดยมีบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนรวมมือกันดําเนินงานทั้งผูบริหารและครู  ที่สําคญัคือ  ความดูแลเอาใจใสของครูที่
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ปรึกษาที่มีใหนักเรียนแตละคนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความรัก  ความเมตตา  และความ
เขาใจในนักเรยีนแตละคนซึง่มีความสําคญัย่ิงตอการพัฒนานักเรียนใหพรอมที่จะเติบโตเปนผูใหญใน
อนาคตอยางมีคุณภาพรอบดาน  เปนกําลังสําคัญของสังคมสามารถนําพาความรุงเรืองและความ
สงบสุขสูประเทศชาติตอไป 
 บทบาทของความเปนครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  จึงมีคุณคานาภาคภูมิใจอยางยิ่ง
ดวยเปนผูหนึง่ที่มีสวนรวมในการสรางคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตวิญญาณให
เกิดขึ้นในโรงเรียน  ในสังคมประเทศหรือรวมทั้งสังคมโลกดวยเชนกนั 
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1.  นายวิชฤทธิ์  เพ็ชรเมือง   ตําแหนง  รองผูอํานวยการ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุรี  เขต  2  จังหวัดลพบุร ี
2.  นายปราโมทย  เจริญสลุง  ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวทิยา   
    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุรี  เขต  2  จังหวัดลพบุร ี
3.  นายสมยศ  แกวมณี   ตําแหนง  รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
    โรงเรียนพัฒนานิคม  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  จังหวัดลพบุรี 
4.  นางชุลีพร  สุระโชต ิ   ตําแหนง  ศึกษานิเทศก  เขต 2   
    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุรี  เขต  2  จังหวัดลพบุร ี
5.  นางจุฑาทิพย  เคราะหดี   ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนดงตาลวทิยา 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาลพบุรี  เขต  1  จังหวัดลพบุร ี
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ภาคผนวก  ข. 
รายชื่อคณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียน 
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คณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียน 
 

1.  นายวรพงษ  เวชยางกูร ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวทิยา 
      หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล จังหวัดลพบุรี   
2.  นายอนันต  พุทธโชต ิ ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
      โรงเรียนโคกสลุงวิทยา    จังหวัดลพบุร ี
3.  นายพิเชฏฐ  กงแกว  ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
      โรงเรียนโคกสลุงวิทยา    จังหวัดลพบุร ี
4.  นางเพทาย  แกวมณี  ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 
      โรงเรียนโคกสลุงวิทยา    จังหวัดลพบุร ี
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ภาคผนวก  ค. 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือ 
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ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือปฏิบัติงาน 
 

นักวิชาการศกึษา 
     1.  นายวิชฤทธิ์  เพ็ชรเมือง ตําแหนง  รองผูอํานวยการ  สพท.ลพบรี  เขต  2 
     2.  นายปราโมทย  เจริญสลุง ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวทิยา 
     3.  นายสมยศ  แกวมณี  ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 
     4.  นางชุลีพร  สุระโชต ิ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศก  สพท.ลพบรี  เขต  2 
     5.  นางจุฑาทิพย  เคราะหดี ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนดงตาลวทิยา 
 
คณะกรรมการฝายบริหารโรงเรียน 

1. นายวรพงษ  เวชยางกูร ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

2. นายอนันต  พุทธโชต ิ ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
3. นายพิเชษฎฐ กงแกว  ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
4.  นางเพทาย  แกวมณี  ตําแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 

 
ผูปฏิบัติงานหรือครู 
 1.  นางฉลวย  ชั่งใจ  ตําแหนง  ครู  โรงเรียนกองบินโคกกะเทยีม 
 2.  นางนิตยา  นวลสาล ี ตําแหนง  ครู  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
 3.  นายวิเชียร  ยังเจริญ  ตําแหนง  ครู  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 4.  นางสุภัทรา  ยังเจริญ  ตําแหนง  ครู  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 
 5.  นายประเสริฐ ศลสกล  ตําแหนง  ครู  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 6.  นางกฤษณา  ศลสกล  ตําแหนง  ครู  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 7.  นายสังวาลย  เกรียงไกร ตําแหนง  ครู  โรงเรียนหนองตามิ่ง 
 8.  นางแพรวพรรณ เกรียงไกร ตําแหนง  ครู  โรงเรียนหนองตามิ่ง 
 9.  นางสาวบญุเรือน แสนทนต ตําแหนง  ครู  โรงเรียนวัดถนนแค 
 10.  นางวฤษสพร สวาทพงษ ตําแหนง  ครู  โรงเรียนหนองปกนก 
 11.  นายนเรศ  แกวแดงดี ตําแหนง  ครู  โรงเรียนบานหวัดง 
 12.  นางประภัยรัตน   แกวแดงดี ตําแหนง  ครู  โรงเรียนวัดหนองปลิง 
 13.  นายเกียรติไทย เคราะหดี ตําแหนง  ครู  โรงเรียนดงตาลวิทยา 
 14.  นางสาววนิดา จิตตรง  ตําแหนง  ครู  โรงเรียนราชประชานุเคราะห12 
 15.  นางอัญชลี   คําฝน  ตําแหนง  ครู  โรงเรียนรุงอรุณวิทยา 
 16.  นายณรงค  ทองคํารอย ตําแหนง  ครู  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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ภาคผนวก  ง. 
แบบประเมินความเปนไปไดของคูมือ 
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แบบประเมนิความเปนไปไดของคูมือ 
ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือการปฏิบัติงาน 

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวถิีพุทธ  โรงเรยีนโคกสลุงวทิยา 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.  (     )  ผูเชี่ยวชาญ   2.  (     )  ผูบริหารสถานศึกษา 3.  (     )  ผูปฏิบัติงาน 
สวนที่  2  โปรดใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  พรอมทั้งเขียนขอความ
เสนอแนะในกรณีที่เห็นควรปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 

ระดับความคดิเห็น  
 

ขอ
ที่ 

 
 

คูมือระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนตามแนว
โรงเรียนวิถพีุทธ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด  

5 

เห็น
ดวย
มาก 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย   
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
1. เน้ือหาสาระของคูมือมีความเหมาะสมในการ

นําไปใชในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
แนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

2. ขั้นตอนและวิธีการใชคูมือระบบดูแลชวยเหลือ
นัก เรียนตามแนวโรงเรียนวิถี พุทธมีความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติ 

     

3. วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมในคูมือมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

4. จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ      
5. โครงการจัดกิจกรรมของคูมือ  มีความสมบูรณ  

สามารถนําไปใชได 
     

6. คูมือมีวิธีการบันทึกและวิธีการวัดผลประเมินที่
ชัดเจน 

     

7. คูมือมีประโยชนตอการบริหารงานตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

ขอเสนอแนะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  จ. 
แบบบันทึกขอมูล 
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รหัสเอกสารมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่  16   
ตารางที่  16  รหัสเอกสาร 

ลําดับ รายชื่อเอกสาร รหัส แหลงขอมูล ผูบันทึก 
1.รูจักนักเรียนเปนรายบคุคล   

1.1 บันทึกขอมูลนักเรียน Ts.1 - 01 นักเรียน นักเรียน 
1.2 การเยี่ยมบาน Ts.1 - 02 บานนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1.3 บันทึกรายงานผลสุขภาพ Ts.1 – 03 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1.4 แบบสรุปผลการประเมิน (SDQ) Ts.1 – 04 แบบ (SDQ) ครูที่ปรึกษา 
1.5 แบบสังเกตพฤติกรรม (SDQ) ฉบบั

ผูปกครอง 
Ts.1 – 04.1 นักเรียน ผูปกครอง 

1.6 แบบสังเกตพฤติกรรม (SDQ) ฉบบั        
ครูประเมิน 

Ts.1 – 04.2 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 

1.7 แบบสังเกตพฤติกรรม (SDQ) ฉบบั
ประเมินตนเอง 

Ts.1 – 04.3 นักเรียน นักเรียน 

1.8 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน Ts.1 – 05 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
2.คัดกรอง   

2.1 บันทึกการมาเรียน (ปก) Ts.2 – 01   
2.1.1  สรุปเวลาเรียน  รายภาค/รายป Ts.2 – 01.1 นักเรียน ครูที่ปรึกษา  
2.1.2  บันทึกเวลามาเรียน รายเดือน Ts.2 – 01.2 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 

2.2 บันทึกประเมินคุณลักษณะ (ปก) Ts.2 – 02   
2.2.1  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ Ts.2 – 02.1 นักเรียน ครูที่ปรึกษา  
2.2.2  บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Ts.2 – 02.2 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 

2.3 บันทึกพฤติกรรมนักเรียนในหองเรียน Ts.2 – 03 นักเรียน ครูผูสอน 
2.4 บันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล         

ในหองเรียน 
Ts.2 – 04 นักเรียน ครูผูสอน 

2.5 สรุปผลการคดักรองนักเรียน Ts.2 – 05 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
2.6 สรุปผลพฤติกรรมนักเรียน Ts.2 – 06 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 

3.สงเสริม   

3.1 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมแนะ
แนว 

Ts.3 – 01 กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 

3.2 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรมประชุม
ผูปกครอง 

Ts.3 – 02 กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 

3.3 แบบบันทึกการจัดกิจกรรม พิเศษอ่ืนๆ  Ts.3 – 03 กิจกรรม ครูที่ปรึกษา 
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ลําดับ รายชื่อเอกสาร รหัส แหลงขอมูล ผูบันทึก 
4.ปองกันและแกไข   

4.1 แบบติดตามนักเรียนขาดเรยีน Ts.4 – 01 การคัดกรอง ครูที่ปรึกษา 
4.2 แบบบันทึกการทํา  Case  Study Ts.4 – 02 การคัดกรอง ครูที่ปรึกษา 
4.3 แบบบันทึกการใหความชวยเหลือดาน

ปจจัยพื้นฐาน 
Ts.4 – 03 การคัดกรอง ครูที่ปรึกษา 

4.4 แบบบันทึกการใหความชวยเหลือดาน
ทุนการศึกษา 

Ts.4 – 04 การคัดกรอง ครูที่ปรึกษา 

4.5 แบบสรุปบันทกึการใหคําปรกึษา Ts.4 – 05  ครูที่ปรึกษา 
4.6 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา Ts.4 – 06 การคัดกรอง ครูที่ปรึกษา 
4.7 แบบแจงผลการชวยเหลือนักเรียน Ts.4 – 07 ผลการปฏิบตั ิ ผูเกี่ยวของ 
4.8 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Ts.4 – 08 นักเรียน นักเรียน 

5.สงตอ   

5.1 แบบบันทึกการสงตอนักเรียนเพ่ือการ
สงเสริม 

Ts.5 – 01 บันทึก
พฤติกรรม 

ครูที่ปรึกษา 

5.2 แบบบันทึกการสงตอนักเรียนเพ่ือการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

Ts.5 – 02 การคัดกรอง ครูที่ปรึกษา 

5.3 แบบบันทึกการสงตอภายใน Ts.5 – 02.1 การคัดกรอง ครูที่ปรึกษา 
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แบบบันทึกขอมูลนักเรียนเปนรายบคุคล 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

 
1.  ประวตัิสวนตัว 
ชื่อ.(ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).....................................นามสกุล...................................ชื่อเลน...............
เกิดวันที่..............เดือน........................................พ.ศ......................อายุ..............ป หมูโลหิต........
เลขประจําตวัประชาชน.......................................เชื้อชาติ............สัญชาติ............ศาสนา................
กอนศึกษา ณ.ที่นี้ จบการศกึษาจาก...............................................................................................
ป พ.ศ. ที่เขาศึกษา...................ชั้น..............เลขที่............เลขประจําตัวนักเรยีน.............................. 
2.  พ้ืนฐานครอบครัว 
อาศัยอยูกับ  O บิดา   O มารดา   O ปู - ยา   O  ตา - ยาย  O อ่ืน ๆ  ระบุ.................................... 
ที่อยู ชื่อบาน.........................................บานเลขที่.................. หมูที่....................ซอย....................
ถนน.................................... ตําบล/ แขวง .............................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ........................โทรศัพท .......................................
บิดาชื่อ – สกุล............................................................ อายุ............... ป  อาชีพ.............................
รายได...............................บาท/เดือน สุขภาพ ..............................................................................
มารดาชื่อ................................................................... อายุ................ ป อาชีพ..............................
รายได...............................บาท/เดือน สุขภาพ .............................................................................. 
  O บิดา -  มารดา อยูดวยกัน  O บิดา -  มารดา  หยารางกัน 
  O บิดา  แตงงานใหม   O มารดา  แตงงานใหม   
  O  บิดาเสียชีวิต     O  มารดาเสียชีวติ    
  O  บิดาและ มารดาเสียชีวติ       
จํานวนพี่นอง ................  คน     ชาย .............  คน     หญิง ............. คน      นักเรียนเปนบตุร
คนที่  ............... ของครอบครัว 
3. สภาพครอบครัว........................................................................................................................ 
4. อุปนิสัย..................................................................................................................................... 
5. ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................. 
6. ความถนัด................................................................................................................................ 
7. ผลการเรียน............................................................................................................................. 
8. วิชาที่ชอบมากที่สุด..............................................เพราะ........................................................... 
9. วิชาที่ไมชอบ........................................................เพราะ.......................................................... 
10.  วิชาที่เรยีนไดดีที่สุด.............................................................................................................. 
11.  สุขภาพ....................................................โรคประจําตัว......................................................... 
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12.  จุดเดน(ดานบุคลิกภาพ).............................................จุดดอย................................................. 
13.  นักเรียนวางใจบุคคลใดมากที่สุดในครอบครัว..........................................................................  
14.  เพ่ือนคนไหนที่นักเรียนวางใจมากทีสุ่ด................................................................................... 
15.  รางวัล/เกียรติบตัร  ทีน่ักเรียนเคยไดรับ.................................................................................. 
16.  ทุนการศึกษาที่นักเรียนเคยไดรับ........................................................................................... 
17.  เม่ือนักเรียนโตขึ้นอยากทํางานอะไร........................................เพราะ..................................... 
18.  สิ่งที่นักเรียนตองการความชวยเหลือมากที่สุดในขณะนี้คอื...................................................... 
19.  สิ่งที่นักเรียนอยากปรับปรุงตวัเองมากที่สุดคือ........................................................................ 

เพราะ.................................................................................................................................... 
20. เม่ือนักเรียนมีปญหานักเรียนจะปรึกษา.................................................................................... 
21. เม่ือนักเรียนมีเวลาวางนักเรียนชอบทําอะไร............................................................................. 
22. นักเรียนชอบวิธีการเรยีนแบบไหนมากที่สุด............................................................................. 
23. ลักษณะของครูแบบไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุด...................................................................... 
24.  นักเรียนเคยชวยเหลือผูอ่ืนทําอะไรบาง................................................................................... 
25.  นักเรียนเขาวัดฟงธรรมสัปดาหละกี่ครั้ง / วัน........................................................................... 
26.  นักเรียนลางมือกอนรับประทานอาหารหรือไม.......................................................................... 
27.  นักเรียนมีการเขาแถวซื้ออาหารหรือไม................................................................................... 
28.  นักเรียนทํางานบานและงานโรงเรียนอะไรบาง......................................................................... 
29.  นักเรียนรูสึกอยางไรกับการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา............................................................. 
30.  สิ่งที่ทําใหนักเรียนสบายใจมากที่สุดคือ................................................................................... 
31. นักเรียนเลือกซื้ออาหารที่เปนประโยชนหรือไม......................................................................... 
32.  นักเรียนมีโทรศพัทมือถือหรือไม............................................................................................. 
33.  เพ่ือนของนักเรียนเปนคนเชนใด............................................................................................. 
34.  นักเรียนหารายไดระหวางเรียนหรือไม...................โดยการทําอะไร.......................................... 
35.  ความในใจของนักเรียนที่อยากจะบอก..................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 

ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ 
 
            ลงชื่อ.................................................นักเรียน 
             (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.,  ..............................................) 
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แบบบันทึกการเย่ียมบาน 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

 
1.  ชื่อนักเรียน.............................................. ชั้น............. ชื่อกลุมบาน.......................................... 
2.  ชื่อบิดา.....................................................อายุ...........ป  อาชีพ................................................
รายได............................................................สุขภาพ................................................................... 
3.  ชื่อมารดา..................................................อายุ...........ป  อาชีพ...............................................
รายได............................................................สุขภาพ................................................................... 
4.  ชื่อผูปกครอง.............................................อายุ.......... ป  อาชีพ...............................................
สขุภาพ.....................เกี่ยวของเปน......................รายไดของครอบครัว.................บาท / เดือน. 
5.  สภาพบาน   O บานตกึ    O บานไม   O  กระทอม     O อยูหลังเดียว   O อยูรวมเปนกลุม 
6.  สภาพแวดลอมทางบาน O สะอาดนาสบาย    O นาสบายพอสมควร     Oไมนาสบาย 
7. สภาพภายในบาน     O สะอาดมีระเบยีบ     O ไมคอยมีระเบียบ     O สกปรกไมมีระเบียบ 
8.  ความเปนอยูของนักเรียน 
     O พอแมกวดขันบังคบั     O พอแมกับเด็กรวมมือกัน  O  ปลอยปะละเลย 
9.  ทาทีของผูปกครองที่มีตอครูที่ไปเยี่ยมบาน     
     O เปนมิตรกระตือรือรน     O ไมเปนมิตร                 O เฉย ๆ  ไมสนใจ 
10.  ทัศนของผูปกครองที่มีตอเด็ก   
      O เด็กเรียนดี      O เรียนออน   O เรียนปานกลาง    O เรียนออนและเกเร 
11.  ความปรารถนาของผูปกครองที่มีตอเด็ก   
      O อยากใหเรียนตอสูง ๆ     O ไมอยากใหเรียนตอ       O ตามใจเด็ก 
12. ทัศนของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน   
     O โดยทั่วไปดี     O โดยทั่วไปปานกลาง   O ตองแกไข 
สิ่งที่ตองแกไขคือ................................................................................................................... 
13.  จํานวนของครอบครัวของนักเรียนมีพ่ี.........คน  มีนอง..........คน  นักเรียนเปนคนที่........... 
14.  สวนใหญนักเรียนอานหนังสือและทําการบานชวงไหน  
      O หลังเลิกเรียน      O หลังอาหารเย็น     O กอนนอน 
15.  การไหวพอแมหรือผูปกครอง    O ไหวทุกวัน    O ไหวบางครัง้    O ไมไหวเลย 
16.  เด็กมีสวนชวยเหลือครอบครัวอยางไรบาง
............................................................................................................................................... 
17.  ถาโรงเรียนเชิญมาประชุมจะใหทางโรงเรียนจัดประชุมเวลาใดจึงจะสะดวกทีสุ่ด
............................................................................................................................................... 
18.  สิ่งที่โรงเรียนอาจชวยเหลือครอบครวันี้ไดคือ
............................................................................................................................................... 
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19.  สิ่งที่ครอบครัวนี้อาจชวยเหลือโรงเรียนไดคือ
............................................................................................................................................... 
20.  ปญหาที่พบ  (จัดลําดับความสําคญั)                   
 1.  ............................................................................................................................. 
 2.  ............................................................................................................................. 
 3.  ............................................................................................................................ 
21.   เพ่ือนบานใกลเคียงทีส่ามารถติดตอฝากขาวสารขอมูลได  ชื่อ ......................................... 
ที่อยู ชื่อบาน.....................................................บานเลขที่...............................หมูที่.................
ซอย..........................ถนน.......................................... ตําบล/ แขวง .......................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย .......................
โทรศัพท ................................................... 
22. เด็กลางมือกอนรับประทานอาหาร       O ลางทุกครั้ง    O ลางบางครั้ง    O ไมลางเลย 
23. เด็กเชื่อฟงพอแม ผูปกครอง ญาติผูใหญ   
     O เชี่อฟงมาก    O เชือ่ฟงบางครั้ง    O ไมเชื่อฟงเลย 
24. เด็กของแวะกับอบายมุข O ยาเสพติด    O เที่ยวกลางคืน    O การพนัน    O ชูสาว 
     O อ่ืน ๆ  (ระบุ)  ........................................................................................................... 
25.  เด็กใชจายอยางประหยัดเพียงใด  O ประหยัด     O ปานกลาง     O  ฟุมเฟอย 
26.  ผูปกครองภูมิใจในตัวเด็กเรื่องใดมากที่สุด...................................................................... 
27.  ผูปกครองเปนหวงเด็กเรื่องใดมากที่สุด......................................................................... 
28.  ผูปกครอง / นักเรียนเคยไปทําบญุตกับาตร  เขาวดัฟงธรรม     
      O บอย    O บางครั้ง    O ไมเคยทํา 
29.  ผูปกครองยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม............................เพราะ................................. 
............................................................................................................................................... 
30.  ขอเสนอแนะ/บันทึกเพิ่มเติมอ่ืนๆ .................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ....................................ผูปกครอง       ลงชื่อ...........................................ผูไปเยี่ยมบาน 
    (.......................................)              (...........................................) 
 

 
ลงชื่อ.................................................................... 

  (............................................................) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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แบบบันทึกรายงานสุขภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชั้น...........................ภาคเรียนที่.......................ปการศึกษา..................  
 

ครั้งที่  ๑ ครั้งที่  ๒ เกณฑมาตรฐาน 
ลําดับ ชื่อ - ชื่อสกุล 

วัน 
เดือน ป น้ําหนัก สวนสูง 

การแกไข ผลการแกไข 
วัน 

เดือน ป น้ําหนัก สวนสูง ปกติ ผิดปกติ 
การแกไข ผลการแกไข 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
16.              
17.              
18.              
19.              
20.              

 

แนวทางแกไข   วิธีที่  ๑  ใหคาํปรึกษาในการกินอาหาร  วิธีที่  ๒  ใหความชวยเหลือดานปจจัยพื้นฐาน  วิธีที่  ๓  สงตองานอนามัย 
 
          ลงชื่อ...........................................................ผูบันทึก 
                      (.........................................................) 
                 ตําแหนง........................................................
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แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (SDQ) 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับช้ัน......................ภาคเรียนที่......................ปการศึกษา.................. 
ผูประเมินพฤติกรรม  SDQ. 

ผูปกครอง ครู นักเรียน เลขที่ ช่ือ-สกุล 
ปกติ เส่ียง ปญหา ปกติ เส่ียง ปญหา ปกติ เส่ียง ปญหา 

หมายเหตุ 

             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
ลงช่ือ......................................................................... 

(................................................................) 
ครูที่ปรึกษา 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมเดก็  (SDQ)  (ฉบับผูปกครอง  เปนผูประเมิน)  

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ระดับชั้น...........ภาคเรียนที่...........ปการศึกษา..............ชื่อ......................................นามสกุล........................ 

วัน เดือน ปเกิด...............................................................เพศ  O ชาย  O หญิง 
คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย / ในชองทายแตละขอใหครบทุกขอ กรุณาตอบใหตรงกับลักษณะของเด็กในชวง 6 เดือน 
 

 

ขอ  (3,8,16,24)        ประเมินดานอารมณ            รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ         Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (5,7,12,18,22)        ประเมินดานความประพฤติ   รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (2,10,15,21,25)      ประเมินดานสมาธิส้ัน           รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (6,11,14,19,23)      ประเมินดานสัมพันธ  รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (1,4,9,17,20)      ประเมินดานสังคม  รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 

พฤติกรรมการประเมิน ไมจริง 
คอนขาง
จริง 

จริง 

1.  หวงใยความรูสึกคนอื่น    
2.  อยูนิ่ง ๆ  นั่งนิ่ง ๆ  ไมได    
3.  มักจะบนวาปวดศีรษะ  ปวดทอง  หรือไมสบาย    
4.  เต็มใจแบงปนส่ิงของใหเพ่ือน  (ขนม,  ของเลน,  ดินสอ  เปนตน)    
5.  มักจะอาละวาดหรือโมโหราย    
6.  คอนขางแยกตัว  ชอบเลนคนเดียว    
7.  เชื่อฟง  มักจะทําตามที่ผูใหญตองการ    
8.  กังวลใจหลายเรื่อง  ดูวิตกกังวลอยูเสมอ    
9.  เปนที่พ่ึงไดเวลาคนอื่นเสียใจ  อารมณไมดีหรือไมสบายใจ    
10.  อยูไมสุข  วุนวายอยางมาก    
11.  มี่เพ่ือนสนิท    
12.  มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น  หรือรังแกเด็กอื่น    
13.  ดูไมมีความสุข  ทอแท  รองไหบอย    
14.  เปนที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15.  วอกแวกงาย  สมาธิส้ัน    
16.  เครียดตลอดเวลาเมื่ออยูในสถานการณที่ไมคุน    
17.  ใจดีกับเด็กที่เล็กกวา    
18.  ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19.  ถูกเด็กคนอื่นลอเลียนหรือรังแก    
20.  ชอบอาสาชวยเหลือผูอื่น  (พอ  แม  ครู  เด็กคนอื่น)    
21.  คิดกอนทํา    
22.  ขโมยของที่บาน  ที่โรงเรียนหรือที่อื่น    
23.  เขากับผูใหญไดดีกวาวัยเดียวกัน    
24.  ขี้กลัว  รูสึกหวาดกลัวไดงาย    
25.  ทํางานไดจนเสร็จ  มีความตั้งใจในการทํางาน     
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แบบสงัเกตพฤติกรรมเดก็  (SDQ)  (ฉบับครู  เปนผูประเมิน)  

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ระดับชั้น...........ภาคเรียนที่...........ปการศึกษา..............ชื่อ......................................นามสกุล........................ 

วัน เดือน ปเกิด...............................................................เพศ  O ชาย  O หญิง 
คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย / ในชองทายแตละขอใหครบทุกขอ กรุณาตอบใหตรงกับลักษณะของเด็กในชวง 6 เดือน 
 

 

ขอ  (3,8,16,24)        ประเมินดานอารมณ            รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ         Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (5,7,12,18,22)        ประเมินดานความประพฤติ   รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (2,10,15,21,25)      ประเมินดานสมาธิส้ัน           รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (6,11,14,19,23)      ประเมินดานสัมพันธ  รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (1,4,9,17,20)      ประเมินดานสังคม  รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 

พฤติกรรมการประเมิน ไมจริง 
คอนขาง
จริง 

จริง 

1.  หวงใยความรูสึกคนอื่น    
2.  อยูนิ่ง ๆ  นั่งนิ่ง ๆ  ไมได    
3.  มักจะบนวาปวดศีรษะ  ปวดทอง  หรือไมสบาย    
4.  เต็มใจแบงปนส่ิงของใหเพ่ือน  (ขนม,  ของเลน,  ดินสอ  เปนตน)    
5.  มักจะอาละวาดหรือโมโหราย    
6.  คอนขางแยกตัว  ชอบเลนคนเดียว    
7.  เชื่อฟง  มักจะทําตามที่ผูใหญตองการ    
8.  กังวลใจหลายเรื่อง  ดูวิตกกังวลอยูเสมอ    
9.  เปนที่พ่ึงไดเวลาคนอื่นเสียใจ  อารมณไมดีหรือไมสบายใจ    
10.  อยูไมสุข  วุนวายอยางมาก    
11.  มี่เพ่ือนสนิท    
12.  มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น  หรือรังแกเด็กอื่น    
13.  ดูไมมีความสุข  ทอแท  รองไหบอย    
14.  เปนที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15.  วอกแวกงาย  สมาธิส้ัน    
16.  เครียดตลอดเวลาเมื่ออยูในสถานการณที่ไมคุน    
17.  ใจดีกับเด็กที่เล็กกวา    
18.  ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19.  ถูกเด็กคนอื่นลอเลียนหรือรังแก    
20.  ชอบอาสาชวยเหลือผูอื่น  (พอ  แม  ครู  เด็กคนอื่น)    
21.  คิดกอนทํา    
22.  ขโมยของที่บาน  ที่โรงเรียนหรือที่อื่น    
23.  เขากับผูใหญไดดีกวาวัยเดียวกัน    
24.  ขี้กลัว  รูสึกหวาดกลัวไดงาย    
25.  ทํางานไดจนเสร็จ  มีความตั้งใจในการทํางาน     
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แบบสงัเกตพฤติกรรมเดก็  (SDQ)  (ฉบับนักเรียน  เปนผูประเมินตนเอง)  

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ระดับชั้น...........ภาคเรียนที่...........ปการศึกษา..............ชื่อ......................................นามสกุล........................ 

วัน เดือน ปเกิด...............................................................เพศ  O ชาย  O หญิง 
คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย / ในชองทายแตละขอใหครบทุกขอ กรุณาตอบใหตรงกับลักษณะของเด็กในชวง 6 เดือน 
 

 

ขอ  (3,8,16,24)        ประเมินดานอารมณ            รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ         Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (5,7,12,18,22)        ประเมินดานความประพฤติ   รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (2,10,15,21,25)      ประเมินดานสมาธิส้ัน           รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (6,11,14,19,23)      ประเมินดานสัมพันธ  รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 
ขอ  (1,4,9,17,20)      ประเมินดานสังคม  รวมคะแนน...................อยูในกลุม      O ปกติ          Oเส่ียง/มีปญหา 

พฤติกรรมการประเมิน ไมจริง 
คอนขาง
จริง 

จริง 

1.  หวงใยความรูสึกคนอื่น    
2.  อยูนิ่ง ๆ  นั่งนิ่ง ๆ  ไมได    
3.  มักจะบนวาปวดศีรษะ  ปวดทอง  หรือไมสบาย    
4.  เต็มใจแบงปนส่ิงของใหเพ่ือน  (ขนม,  ของเลน,  ดินสอ  เปนตน)    
5.  มักจะอาละวาดหรือโมโหราย    
6.  คอนขางแยกตัว  ชอบเลนคนเดียว    
7.  เชื่อฟง  มักจะทําตามที่ผูใหญตองการ    
8.  กังวลใจหลายเรื่อง  ดูวิตกกังวลอยูเสมอ    
9.  เปนที่พ่ึงไดเวลาคนอื่นเสียใจ  อารมณไมดีหรือไมสบายใจ    
10.  อยูไมสุข  วุนวายอยางมาก    
11.  มี่เพ่ือนสนิท    
12.  มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น  หรือรังแกเด็กอื่น    
13.  ดูไมมีความสุข  ทอแท  รองไหบอย    
14.  เปนที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15.  วอกแวกงาย  สมาธิส้ัน    
16.  เครียดตลอดเวลาเมื่ออยูในสถานการณที่ไมคุน    
17.  ใจดีกับเด็กที่เล็กกวา    
18.  ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19.  ถูกเด็กคนอื่นลอเลียนหรือรังแก    
20.  ชอบอาสาชวยเหลือผูอื่น  (พอ  แม  ครู  เด็กคนอื่น)    
21.  คิดกอนทํา    
22.  ขโมยของที่บาน  ที่โรงเรียนหรือที่อื่น    
23.  เขากับผูใหญไดดีกวาวัยเดียวกัน    
24.  ขี้กลัว  รูสึกหวาดกลัวไดงาย    
25.  ทํางานไดจนเสร็จ  มีความตั้งใจในการทํางาน     
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แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชั้น.......................ภาคเรียนที่.....................ปการศึกษา....................... 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนในหองเรยีนที่ตรงกับขอตอไปนี้โดยหามปรึกษาเพื่อน 
1. คนที่ชอบชวยเหลือเพื่อนมากที่สุดคือ................................................................................. 
2. คนที่ชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  มากที่สุดคือ..................................................... 
3. คนที่ชอบเห็นอกเห็นใจผูอืน่มากที่สุดคือ............................................................................. 
4. คนที่พูดจาออนหวานมากที่สุดคือ....................................................................................... 
5. คนที่ขยันทําเวรหองมากที่สุดคือ......................................................................................... 
6. คนที่ทําผิดแลวยอมรับผิดคือ.............................................................................................. 
7. คนที่ตรงตอเวลามากที่สุดคือ............................................................................................. 
8. คนที่พูดจามีเหตุผลมากที่สุดคือ......................................................................................... 
9. คนที่พูดจาเหลวไหลมากที่สุดคือ........................................................................................ 
10. คนที่ราเริงแจมใสตลอดเวลาคือ.......................................................................................... 
11. คนที่แตงกายเรียบรอยและถกูระเบียบมากที่สุดคือ.............................................................. 
12. คนแตงกายไมเรียบรอยและไมถูกระเบียบมากที่สุดคือ........................................................ 
13. คนที่มีอารมณขันมากที่สดุคือ............................................................................................. 
14. คนที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผมากที่สุดคือ.............................................................................. 
15. คนที่ชอบนั่งหลับในเวลาเรียนบอยที่สุดคือ......................................................................... 
16. คนที่ไมมีความรับผิดชอบมากที่สุดคือ................................................................................ 
17. คนที่พูดไมสุภาพมากที่สุดคือ............................................................................................. 
18. คนที่เพื่อนรักมากที่สุดในหองคือ........................................................................................ 
19. คนที่เกเรมากที่สุดคือ......................................................................................................... 
20. คนที่ถูกครูตําหนิบอยที่สุดคอื............................................................................................. 
21. คนที่ชอบชวยเหลือคุณครูมากที่สุดคือ................................................................................ 
22. คนที่วาดรูปเกงที่สุดคือ...................................................................................................... 
23. คนที่ขี้เกียจมากที่สุดคือ..................................................................................................... 
24. คนที่เพื่อนตางเพศสนใจมากที่สุดคือ.................................................................................. 
25. คนที่ชอบหนีเรยีนเปนประจํา............................................................................................. 
26. คนที่มาสายเปนประจํา...................................................................................................... 
27. คนที่แตงกายผดิระเบียบเปนประจํา................................................................................... 
28. คนที่มีแฟนมากที่สุด......................................................................................................... 
29. คนที่ชอบเขาหองเรียนชาเปนประจํา................................................................................. 
30. อื่นๆ ทีน่ักเรียนอยากจะบอก............................................................................................. 

TS.1 - 05 



 166 

สรุปผลเวลาเรียนนักเรียนชั้น  ม...........กลุม............. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล 

เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย เต็ม ขาด สาย 
หมายเหตุ 

1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
6                                        
7                                        
8                                        
9                                        
10                                        
11                                        
12                                        
13                                        
14                                        
15                                        
16                                        
17                                        
18                                        
19                                        
20                                        
21                                        

 
         ลงชื่อ..............................................................ครูที่ปรึกษา 

 (........................................................) 
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สรุปผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียนชัน้ ม……… กลุม …….    
คะแนนพฤติกรรมรายเดือน หมายเหต ุคะแนน

เต็ม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. 
รวมคะแนน 

 ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หนา 

100 + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -   
1.    1.                        
2.    2.                        
3.    3.                        
4.    4.                        
5.    5.                        
6.    6.                        
7.    7.                        
8.    8.                        
9.    9.                        
10.    10.                        
11.    11.                        
12.    12.                        
13.    13.                        
14.    14.                        
15.    15.                        
16.    16.                        
17.    17.                        
18.    18.                        
19.    19.                        
20.    20.                        

 
  
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………ครูที่ปรึกษา  

     (………………………….) 
      ………./………./…….. 
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บันทึกพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล 
ชื่อ - สกุล. ……………………………………….  ชั้น. ……/……  ภาคเรียนที่ ……….. ปการศึกษา …………… 

 

ลักษณะพฤตกิรรม 
ลําดับ วัน/เวลา 

ทางบวก ทางลบ 
รายละเอียดพฤติกรรม การดําเนินการแกไขปรับปรุง ผูรับผิดชอบ รับทราบ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
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บันทึกพฤติกรรมนักเรียนในหองเรียน 
ของนักเรียนชั้น ม…./…..ประจําวันที่ ……เดือน ……..………พ.ศ. …….จํานวนนักเรียนทั้งหมด ……… มาเรียน ……คน 
รายชื่อ นักเรียนที่ไมไดมาเรียน  1. ……………………………………………  2. …………………………………………… 
3. ……………………………………..…  4. ………………………………………  5. ………………………………………. 

ช.ม รายวิชา ครูประจําวิชา นร.เขาเรียน รายชื่อนักเรียนที่ไมไดเขาเรียน พฤติกรรมรายบุคคลผูเรียน หมายเหตุ 

1 
.........
........ 

....................
(..................) 

จํานวน 
...........คน 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............

.............

.............

.............

............. 

2 
.........
........ 

....................
(..................) 

จํานวน 
...........คน 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............

.............

.............

.............

............. 

3 
.........
........ 

....................
(..................) 

จํานวน 
...........คน 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............

.............

.............

.............

............. 

พักกลางวัน 

4 
.........
........ 

....................
(..................) 

จํานวน 
...........คน 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............

.............

.............

.............

............. 

5 
.........
........ 

....................
(..................) 

จํานวน 
...........คน 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............

.............

.............

.............

............. 

6 
.........
........ 

....................
(..................) 

จํานวน 
...........คน 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 

.............

.............

.............

.............

............. 

 
     ลงชื่อ……………………………………ครูประจํากลุม 
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บันทึกพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล  ในหองเรียน 
ของ (ช่ือ - สกุล)…………………………………………..นักเรียนชั้น ม…./….. 

ประจําวนั………...ที่ ……เดือน ……………….พ.ศ. …………. 
ช.ม รายวิชา ครูประจําวิชา พฤติกรรม ลักษณะพฤติกรรมผูเรียน แนวทางแกไข 

1 
..............
............. 

....................
(..................) 

 
       ปกติ 
       พฤติกรรมทางบวก 
        พฤติกรรมทางลบ 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

........................

........................

........................

........................

........................ 

2 
..............
............. 

....................
(..................) 

 
       ปกติ 
       พฤติกรรมทางบวก 
        พฤติกรรมทางลบ 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

........................

........................

........................

........................

........................ 

3 
..............
............. 

....................
(..................) 

 
       ปกติ 
       พฤติกรรมทางบวก 
        พฤติกรรมทางลบ 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

........................

........................

........................

........................

........................ 

      

4 
..............
............. 

....................
(..................) 

 
       ปกติ 
       พฤติกรรมทางบวก 
        พฤติกรรมทางลบ 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

........................

........................

........................

........................

........................ 

5 
..............
............. 

....................
(..................) 

 
       ปกติ 
       พฤติกรรมทางบวก 
        พฤติกรรมทางลบ 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

........................

........................

........................

........................

........................ 

6 
..............
............. 

....................
(..................) 

 
       ปกติ 
       พฤติกรรมทางบวก 
        พฤติกรรมทางลบ 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

........................

........................

........................

........................

........................ 

 
     ลงชื่อ……………………………………ครูประจํากลุม 
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สรุปผลการคดักรองนักเรียนรายบุคคล/หองเรียน (แยกตามกลุมปกต ิกลุมเสี่ยง กลมมีปญหา) 
ของนักเรียนชัน้........ภาคเรียนที่.......ปการศึกษา.................ครูที่ปรึกษา..................................................... 

จํานวน..............คน  แยกเปนกลุมปกติ.........คน  กลุมเสี่ยง..........คน  กลุมมีปญหา..........คน 

ขอมูลจากปพ.8 / อื่นๆ   
กลุมนักเรียน 

ดานความสามารถ ดานครอบครัว สุขภาพ 
ขอมูลจากการประเมินตนเอง(SDQ) 

อื่นๆ ลําดับ ชื่อ - สกุล 

ปกติ เสี่ยง ปญหา 
การ
เรียน 

ความสามารถพิเศษ เศรษฐกิจ เสถียรภาพ รางกาย อารมณ พฤติกรรม สมาธิสั้น สัมพันธ สังคม   

1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                
18                
19                
20                               

 
 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 
ปกติ คน   
เสี่ยง คน   
มีปญหา คน   
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ลงชื่อ.............................................................................ครูที่ปรึกษา 
    (..................................................................................) 
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ................. 
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แบบสรุปพฤตกิรรมนักเรียน (เชิงประจักษ) 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา อ.พัตนานิคม จ.ลพบุร ี

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ......./.......กลุม.........ครูที่ปรึกษา......................................... 

ประเภทพฤติกรรม 

ผล การ ยาเสพติด ทะเลาะ ทําลาย 
  
ที่ 
  

  
ชื่อ - สกุล 

  การเรียน มาเรียน บุหรี่ สุรา อื่นๆ 

ชู
สาว 

กาวราว 
วิวาท 

ลักทรัพย 
ทรัพยสิน 

อื่นๆ (ระบุ) 

  
แนวทางแกไขปญหา 

  

1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
15              
16              
17              
18              
19              
20                           

 
 ลงชื่อ.............................................................................ครูที่ปรึกษา 

    (..................................................................................) 
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ................. 
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บันทึกการดําเนินการการจัดกิจกรรม  แนะแนว  โฮมรูม  รักการอาน 
ของนักเรียน ชั้น ม. ..…… กลุม……...สัปดาหที่ ………ปการศึกษา………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ รายการกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ ผลที่เกิดกับผูเรียน 
แนวทางในการ

พัฒนา 
หมายเหตุ 

        
        
        
        
        

จัน
ทร

 

          
        
        
        
        
        

อัง
คา
ร 

          
        
        
        
        
        

พุธ
 

          
        
        
        
        
        

พฤ
หัส

 

          
        
        
        
        
        

ศุก
ร 

          

TS.3 – 01 

ลงชื่อ...........................................หน.กลุมบริหารวิชาการ 
     (............................................) 

ลงชื่อ...........................................ครูประจํากลุม 
     (............................................) 

ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................) 

    ผูอํานวยการโรงเรียน 
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แบบบันทึกการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชั้น.........................ภาคเรียนที่..................................ปการศึกษา............................ 
 

ลําดับ ชื่อนักเรียน 
ชื่อผูปกครอง 
เขารวมประชมุ 

บันทึกการประชุม 
(สรุปประเด็นการประชุม) 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

                                                      ลงชื่อ........................................................................ 
                  (...............................................................) 
                                    ครูที่ปรึกษาชั้น........../............ 
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แบบบันทึกการจัดกิจกรรมพิเศษ 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชั้น.........................ภาคเรียนที่..................................ปการศึกษา............................ 
 

ลําดับ วัน เดือน ป รายการที่ปฏิบัต ิ จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

                                       ลงชื่อ........................................................................ 
             (...............................................................) 
           ครูที่ปรึกษาชั้น........../............ 
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ที่................/........................    โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
        อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุร ี
 

          วันที่........เดือน...........................พ.ศ............ 
 

เรื่อง  นักเรียนขาดเรียน 
 

เรียน  ผูปกครอง  (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)......................................................... 
 

  ดวย(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว).......................................................ซึ่งอยูในความ
ปกครองของทานหยุดเรียนมาแลวในเดอืนนี้รวม.........................วัน  (   )  เกิน  5  วัน
ติดตอกัน  (  )  เกินกวา  7  วัน  ในรอบ  1  เดือน  โดยไมไดรับอนุญาตและไมแจงสาเหตุให
โรงเรียนทราบ  ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอการเรียนของนักเรียนเปนอยางยิ่ง  โรงเรียนจึงขอเตือน
ใหทานสงนักเรียนไปเขาเรยีนตามปกติโดยดวน  หากฝาฝน  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  
จะมีความผิดตามมาตรา  15  แหงพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติภาคบังคบั  พ.ศ.  2545  
ตองระวางโทษปรับไมเกิน  10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงชื่อ).......................................................... 
       (....................................................) 
                 ผูอํานวยการโรงเรยีนโคกสลุงวทิยา 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
โทร.  036 – 483118 
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แบบบันทึกการทํา  Case  Study 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชั้น...................ภาคเรียนที่................................ปการศึกษา........................... 
ชื่อนักเรียนทีศ่ึกษา................................................นามสกุล...................................อายุ
.....................ป 
1.  สภาพปญหาของนักเรียน  (สาเหตุที่เลือกศึกษา) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2.  วตัถุประสงคในการศึกษา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3.  วิธีการศึกษา 
 3.1  สภาพทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน  (ประวัตสิวนตัว) 
ที่อยู
(ปจจุบัน)...................................................................................................................................... 
บิดาชื่อ.......................................................อาชีพ.................................รายได/เดือน...................... 
มารดาชื่อ...................................................อาชีพ.................................รายได/เดือน...................... 
ผูปกครองชื่อ..............................................เกี่ยวของกับเด็กโดยเปน.............................................. 
มีพ่ีชาย....................คน  นองชาย.................คน  พ่ีสาว.....................คน  นองสาว...................คน 
 3.2  เจตคตติาง ๆ  ของนักเรียนที่มีตอบคุคลตอไปน้ี 
  3.2.1  พอ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
  3.2.2  แม............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
  3.2.3  ผูปกครอง  (ถาเปนคนละคนกบัพอแม)....................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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  3.2.4  ครูในชั้นเรียนปจจุบนั................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
  3.2.5  ครูผูสอนอ่ืน................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
  3.2.6  เพ่ือน......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
  3.2.7  อ่ืน ๆ  ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 3.3  บุคลิกภาพของนักเรียน 
  อุปนิสัย................................................................................................................. 
  อัธยาสัย............................................................................................................... 
  ความสามารถ....................................................................................................... 
 3.4  พฤติกรรมทั่วไป......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 3.5  พฤติกรรมที่ควรปรบัปรุงแกไข................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.  วิธีการชวยเหลือแกไข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกไขและชวยเหลือ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
6.  สรุปผลการศึกษา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
      (...............................................................) 
       ครูที่ปรึกษาชัน้........../............ 
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แบบบันทึกการใหความชวยเหลือดานปจจัยพื้นฐาน 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชั้น.....................ภาคเรียนที่.......................ปการศึกษา........................ 

รายการที่ใหความชวยเหลือ 

ทุนอาหาร
กลางวัน 

เลขท่ี ชื่อ-สกุล 

อาหาร นม 
คารถ 

อุปกรณ
การเรียน 

ชุด
นักเรียน 

อื่น ๆ 
รวมครั้ง 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 

        ลงชื่อ.......................................................................ครูที่ปรึกษา 
(..................................................................) 
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แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชั้น......................ภาคเรียนที่.......................ปการศึกษา....................... 
 

ทุนการศึกษา ทุนกูยืม 
เลขท่ี ชื่อ-สกุล 

ชื่อทุน จํานวนเงิน จํานวนป จํานวนเงิน 
รวมครั้ง 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

          ลงชื่อ.............................................................................ครูที่ปรึกษา 
(................................................................) 
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แบบสรุปการบันทึกการใหคําปรึกษา 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ประจําภาคเรยีนที่ ...................ปการศึกษา............... 

วัน เดือน 
ป 

เรื่องที่ใหคําปรึกษา ลงชื่อนักเรียน 
การวางแผนครั้ง

ตอไป 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
                                                ลงชื่อ........................................................................ 

                  (...............................................................) 
       ครูที่ปรึกษาชัน้........../............ 
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แบบบันทึกการใหคําปรึกษา 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ภาคเรียนที่....................ปการศึกษา....................... 

ชื่อ ...........................................................................ระดับชั้น......................... 
วันที่ใหคําปรกึษา..........................เดือน...........................................พ.ศ................... 

ปญหาที่พบ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ขอมูลนักเรียน   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
การใหคําปรึกษา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สรุปผลการใหคําปรึกษา/การวางแผนใหคาํปรึกษา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
       
     ลงชื่อ............................................................................ 
      (...................................................................) 
                ครูที่ปรึกษา 
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                                  บนัทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 

ที่    ………../..………                                    วันที่........เดือน............................พ.ศ. ........... 
 

เรื่อง  แจงผลการชวยเหลือนักเรียน 
 

เรียน  อาจารยที่ปรึกษาชั้น............/.................. 
 

 ตามที่ทานไดสงนักเรียนชื่อ................................................................ชั้น............./.............  
มาใหดําเนินการชวยเหลือน้ัน  บัดนี้  (ผูดําเนินการชวยเหลือ)  ไดดําเนินการชวยเหลือนักเรียนแลว  
สรุปผลดังนี้ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 (     )   พฤติกรรมดีขึน้ 
 (     )  พฤตกิรรมไมดีขึ้น  และไดดําเนินการ 
 (     )   สงตอภายใน(แนะแนว) 
 (     ) สงตอภายนอก 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                    (..............................................................) 
            หัวหนาฝายกิจการนักเรียน  
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แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

         โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
          อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
 

        วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ............... 
 

เรื่อง  ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรยีน 
 

เรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 

 ขาพเจา (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).........................................................................นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ......./.......กลุม.........มีความประสงคจะขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือ 
................................................................................................................................... สถานที่ไป
............................................................ตั้งแตเวลา....................น.ถึงเวลา...................น.ดวย
พาหนะ .......................................และเม่ือกลับมาถึงโรงเรียนแลวขาพเจาจะเขาเรยีนตามปกต ิ
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต 
 
                 ลงชื่อ...............................................................นักเรียน 
         (..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  อนุญาต  O ไมอนุญาต 
เพราะ................................................................... 
ลงชื่อ.................................................ครูประจําวิชา 

O  อนุญาต  O ไมอนุญาต 
เพราะ................................................................... 
ลงชื่อ.................................................ครูที่ปรึกษา 

รับบัตรอนุญาตหมายเลข............................. 
ลงชื่อ..................................................ผูจายบัตรอนุญาต 
ลงชื่อ..................................................ผูอํานวยการ / ผูแทน 
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                                    บนัทึกขอความ 

 

สวนราชการ   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 

ที่  ………. /………..                                     วันที่........เดือน.........................พ.ศ................ 
 

เรื่อง   การสงตอนักเรียนเพ่ือสงเสริม 
 

เรียน  หัวหนาฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนโคกสลุงวทิยา 
 

 ดวยนักเรียนชื่อ............................................................ชั้น..........เลขประจําตวั.................. 
ไดประพฤติกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอบุคคลอื่น และสังคมนายกยองชมเชยดังนี้คือ 
   

 รายละเอียดดังนี้ ............................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 ซึ่งไดดําเนินการในเบื้องตนแลวดังนี ้
  O ยกยองชมเชย   O บันทึกพฤติกรรม    
  O บันทึกพฤติกรรม พรอมเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม 
  O อ่ืน ๆ  ........................................... 
  
 จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือในการชวยสงเสริมคุณความดีของนักเรียนดังกลาว และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ ............................................................... 
           (...............................................................) 
           ครูที่ปรึกษาชั้น........../............ 
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                       บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 

ที่  ………. /………….                                  วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ............... 
 

เรื่อง   การสงตอนักเรียนเพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

เรียน  หัวหนาฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนโคกสลุงวทิยา 
 

 ดวยนักเรียนชื่อ..................................................ชั้น........... เลขประจําตัว.......................... 
มีปญหาซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ดังนี้คือ 
  O ดานการเรียน 
  O ดานสุขภาพ 
  O ดานครอบครัว 
  O ดานเสถียรภาพ 
  O ดานจิตใจและพฤติกรรม 
 รายละเอียดดังนี้ 
............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ไดดําเนินการชวยเหลือในเบื้องตนแลวดังนี้ 
  O อบรม  แนะนํา  ชี้แนะ  O วากลาวตักเตือน         
  O บันทึกพฤติกรรม  O บันทึกพฤติกรรม พรอมตัดคะแนนพฤติกรรม 
  O อ่ืน ๆ  ........................................... 
 แตยังคงมีพฤติกรรมดังนี้คือ 
  O ยังเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง          O เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนดังกลาว  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (...............................................................) 
                   ครูที่ปรึกษาชั้น........../............ 
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ชื่อ    นางอภินันทนา  แสนทว ี
วัน  เดือน  ปเกิด  วันที่  18  พฤศจิกายน  2508 
สถานที่เกิด   อ.  บานนาสาร  จ.  สุราษฎรธานี 
สถานที่อยูปจจุบัน 461  หมู  4  ต.  พรุพี  อ.  บานนาสาร  จ.  สุราษฎรธานี 
ตําแหนง   ครูผูสอน  (คศ. 2  ครูชํานาญการ) 
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนชัยบรุีพิทยา  ต.  สองแพรก  อ.  ชัยบุรี  จ.  สุราษฎรธาน ี
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.  2521  ประถมศึกษา   โรงเรียนราชประชานุเคราะห  12 
        จ.  สุราษฎรธานี 

พ.ศ.  2524  มัธยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
       จ.  สุราษฎรธานี 
พ.ศ.  2526  มัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
       กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.  2528  ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค   วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย 
        กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.  2530  การศึกษาบัณฑิต      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พลศึกษา 
             กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  2550  การศึกษามหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                              มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการรับราชการ   
 พ.ศ.  2536  อาจารย  1  ระดับ  3  โรงเรียนบอไรวิทยาคม 
        อ.  บอไร   จ.  ตราด 
 พ.ศ.  2543  อาจารย  1  ระดับ  5  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
        อ.  พัฒนานิคม  จ.  ลพบุรี 
 พ.ศ.  2550  ครูชํานาญการ  (คศ.  2)  โรงเรียนชัยบรุีพิทยา   
        อ.  ชัยบุรี จ.  สุราษฎรธานี 
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