
 
 

รายงานการประเมนิโครงการเสริมสร้างคณุลกัษณะจติสาธารณะของนักเรียน  โดยใช้กล

ยุทธ์สายใยรักโรงเรียนระโนด  อําเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา  ปีการศึกษา 2553 – 2554  

(โดยนางวลยั  ธนานุสนธิ  ผูอ้ํานวยการโรงเรียนระโนด) 

 

รายละเอียดของโครงการ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนเป็นทุนมนุษย์ทีเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศยุคฐานความรู้ คือ  

ทั งมิติการพัฒนาร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจ  ในการเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  มี

ความคิดริเริมสร้างสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

โดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  การเรียนรู้  และการพัฒนาคุณธรรมของเด็กไทย  

“เป็นคนเก่ง  คนดี  มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะสําคัญตามทีหลักสูตรกําหนด” 

การเปลียนแปลงทีประเทศไทยเผชิญทั งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม  และการบริหารการปกครองอันเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิว ัฒน์ทําให้ไทย 

ประสบปัญหาหลายประการ  ได้แก่  ปัญหาธรรมชาติ  สิงแวดล้อม  ปัญหาสังคม  ทําให้คุณธรรม

และจริยธรรมของคนไทยลดลง   นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมทีเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิม

มากขึ น  ว ัฒนธรรม  ค่านิยมทีดีงามถูกทอดทิงละเลย  การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นน้อยลง  ระบบคุณค่า

ของสังคมไทยในเรืองจิตสาธารณะน้อยลง  ความเอืออาทรและการช่วยเหลือซึงกันและกันเริมเสือม

ถอย  พฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนปรับเปลียนไปจากอดีต  โดย

กระแสวัตถุนิยมทีเข้าสู่ชมชนได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน  ทําให้มีความสะดวกมากขึ น  แต่มี

ความสุขลดลง ผู ้คนในสังคมสนใจแต่การดํารงชีวิตของตนเองด้วยการดินรนแสวงหาความสุขเพือ

สนองความต้องการพืนฐานทําให้เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ  เห็นแก่ตัว  ไม่มีความเสียสละ  

ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ขาดจิตสํานึกสาธารณะ การขาดจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน

ในชาติทีทวีความรุนแรงขึ นนั นเกิดจากความยากจนและด้อยการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนทีนับวัน

จะมีพฤติกรรมทีไม่ตระหนักในบทบาทหน้าทีของตนทีมีต่อส่วนรวม  เยาวชนไทยทีอยู่ในวัยเรียน 

นับวันจะมีพฤติกรรมทีไม่สนใจต่อส่วนรวม  ขาดความรับผิดชอบทั งต่อตนเองและสังคม  ขี เกียจ  

ไม่อดทน  เห็นแก่ตัว  ขาดความเสียสละ  ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  ทะเลาะวิวาท  ขาดความเอืออาทร

ช่วยเหลือซึงกันและกัน  โดยเฉพาะผู ้ทีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีจิตสาธารณะตํ ากว่า

การศึกษาในระดับอืน ๆ มีความเอนเอียงของความคิดและพฤติกรรรมด้านความมีจิตสาธารณะใน

ประเด็น “การช่วยเหลือผู ้ อืนไม่ใช่หน้าทีของข้าพเจ้า” มากทีสุด  ขาดกิจกรรมส่วนรวม  ห่างเหิน

ศาสนาและขาดความซือสัตย์    เด็กทีเรียนเก่งมุ่งแต่เรืองเรียนอย่างเดียวไม่สนใจทํากิจกรรมอย่าง



 
 

อืน  ไม่รู้จักการช่วยเหลือผู ้อืน  ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ส่วนเด็กทีเรียนไม่เก่งต่างพยายามทํา

พฤติกรรมเสียงเพือสร้างพืนทีให้กับตนเอง  หมกมุ่นในอบายมุข  สิงเสพติด  ติดเกม  ทะเลาะวิวาท  

สรุปแล้วทั งเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนไม่เก่งล้วนแล้วแต่ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  ขาดศีลธรรม  

คุณธรรม จริยธรรม  ขาดความอดทน  มีแนวโน้มไปในทางขี เกียจ  ขี โกง  ขี อิจฉา  ทั งหมดไม่ใช่เด็ก

ผิด  แต่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาทีไม่มีพลังพอทีจะสามารถสร้างจิตสํานึกได้  ความล้มเหลว

ของการจัดการศึกษา  การเรียนรู้ทีเน้นตําราเรียน  โดยไม่ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

สังคม และสิ งแวดล้อม ซึ งถือเป็นพืนฐานทางศีลธรรม  จริยธรรมและเป็นรากฐานของ

ประชาธิปไตย    

 โรงเรียนระโนดเป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัด

การศึกษาในระดับการศึกษาขั นพืนฐานและเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางประจําอ ําเภอ ตั งอยู่เลขที  

95  หมู่ที 4  ถนนราษฎร์บํารุง  ต ําบลระโนด  อ ําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  สถานทีตั งอยู่ในเขต

เทศบาลตําบลระโนดผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนแต่เป็นนักเรียนทีไม่สามารถเลือกเรียน

โรงเรียนยอดนิยมหรือโรงเรียนในจังหวัดได้มาเรียนทีโรงเรียนระโนด  ดังนั น นักเรียนทีมาเรียนจึง

เป็นนักเรียนระดับปานกลางถึงค่อนข้างอ่อน   ประกอบกับชุมชนรอบ ๆ เป็นแบบกึงเมืองกึงชนบท

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั วไป  และอาชีพเกษตรกรรมจึงมีฐานะโดยเฉลีย

ค่อนข้างยากจนและขาดความเอาใส่ซึงกันและกัน  ผู ้ปกครองมุ่งการหาเงินเลี ยงปากท้องเป็นสําคัญ

อันส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน  จากสภาพความเป็นจริงของนักเรียนย ังมีจุดอ่อนด้อยเรือง

จิตสํานึกสาธารณะ  พฤติกรรมทีพบบ่อยและซํ า ๆ ได้แก่   การทําลายสิงของต่าง ๆ ในโรงเรียน   

ก๊อกนํ าล้างหน้า   ผนังห้องนํ า  ประตูห้องส้วม  ตุ๊กตาประดับสวนตามมุมต่าง ๆ ทําลายต้นไม้   ไม้

ดอกไม้ประดับทีปลูกไว้  ทั งโดยตั งใจและไม่ตั งใจ  สิงของก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ศาลาทีพัก  ม้านั ง  

เกิดความชํารุดเสียหาย  มีการทิ งขยะลงบนพืนถนน  เมินเฉยต่อขยะทีเกลือนกลาดในบริเวณ

โรงเรียนและผลการเสวนาโฟกัสกรุ๊ปในประเด็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของผู ้มีส่วนเกียวข้อง

กับโรงเรียนระโนด  ได้แก่  ครู  นักเรียน  ผู ้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาย ังได้ข้อสรุป

เกียวกับพฤติกรรมนักเรียน    กล่าวคือ    นักเรียนโรงเรียนระโนดร้อยละ 90 ขาดจิตสํานึกสาธารณะ 

ซึงอาจเป็นผลมาจากสภาพของครอบครัวและชุมชน   นักเรียนขาดความรักความเอาใจใส่จาก

ผู ้ปกครองอย่างแท้จริง ผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนระโนดร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

อาชีพรับจ้าง ทํานา  ทําสวน  เป็นลูกจ้างในโรงงาน  หรือรับจ้างทั วไป  จนไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน

เพราะต้องเร่งรีบทํางานหาเงินเลี ยงปากท้อง ทําให้เกิดการแก่งแย่ง  เห็นแก่ตัว  เห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  ไม่สามารถหยิบยืนความรักความเอาใจใส่ให้แก่บุตรหลาน

อย่างแท้จริงได้  บุตรหลานจึงเติบโตด้วยการขาดความรักความเอาใจใส่  ซึมซับพฤติกรรมของ



 
 

ผู้ปกครองมาทั งทางตรงและทางอ้อม  ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าถ้าบุคคลไม่ได้รับการพัฒนาให้

มีจิตใจทีเป็นสาธารณะแล้วก็ยากทีจะสร้างสังคมทีดีได้  สังคมนั นก็จะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่รู้จบ 

ปัญหาเหล่านี มีสาเหตุมาจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว  นักเรียนไม่มีกัลยาณมิตรในการให้

ค ําปรึกษาดูแล และช่วยแก้ไขปัญหา ท่ามกลางความสับสน ไร้ทีพึงทางใจ  อีกทั งไม่มีประสบการณ์

ในการดําเนินชีวิตนักเรียนเห็นผิดเป็นชอบ ประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบวินัย  และค่านิยมทีดีงาม

ของโรงเรียน ส่งผลให้การเรียนตกตํ า และสอบตกในทีสุด  ปัญหาเหล่านี  หากไม่ได้รับการดูแล

แก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ น เมือเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ ก็จะเป็นบุคคลทีด้อยคุณภาพ ไม่มีคุณธรรม

จริยธรรม  นับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  ซึงจาก

การเสวนาทําให้สามารถหาข้อสรุปเกียวกับแนวทางแก้ไข คือ ใช้ความรักความเมตตาและความ

ร่วมมือของผู ้เกียวข้องทุกฝ่าย  แก้ปัญหาให้แก่นักเรียน ทั งครู  นักเรียน  ผู ้ปกครอง  และ

คณะกรรมการสถานศึกษา ซึงบุคคลเหล่านี ก็คือสังคมทีแวดล้อมชีวิตของนักเรียนทั งสิน  นักเรียน

จะพบสังคมทีบ่มเพาะชีวิตด้วยความรักและความเมตตาซึงสามารถสร้างสรรค์สิงดีงามให้เกิดแก่

ตนเองและสังคมได้   โรงเรียนระโนดจึงได้นําข้อสรุปจากการเสวนาดังกล่าวมาจัดทําโครงการ

เสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์สายใยรัก  โรงเรียนระโนด   อ ําเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา   เป็นโครงการทีจะพัฒนาผู ้ เรียนทีเชือมโยงทุกฝ่ายทีเกียวข้องมอบความรักความ

เมตตาแก่นักเรียน ตั งแต่  ฝ่ายบริหารมอบความรักความเมตตาต่อนักเรียน  คณะครูมอบความรัก

ความเมตตาต่อนักเรียน  ผู ้ปกครองนักเรียนมอบความรักความเมตตาต่อนักเรียน  นกัเรียนมอบ

ความรักความเมตตาต่อนักเรียนอันจะเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะให้ฝังลึกอยู่ในตัว

นักเรียนอย่างย ั งยืนสืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพือพัฒนารูปแบบ  วิธีการ หรือ แนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของ

นักเรียน  โรงเรียนระโนด 

2.  เพือพัฒนาคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน  โรงเรียนระโนด 

 3.  เพือศึกษาความพึงพอใจในการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้

กลยุทธ์สายใยรัก  โรงเรียนระโนด  อ ําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา    

 

 

 

 
 



 
 

3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนระโนดร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม  พัฒนาให้มีคุณลักษณะจิต

สาธารณะตามตัวบ่งชี ทีโรงเรียนกําหนด   

2.  เครือข่ายการมีส่วนร่วมทั ง 4 ฝ่าย  ได้แก่  นักเรียน ครู  ผู ้ปกครองและคณะกรรมการ  

สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ  

จิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์สายใยรัก  โรงเรียนระโนด  อ ําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา     

 3.2 ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนระโนดมีจิตสํานึกสาธารณะตามตัวบ่งชี ทีโรงเรียนกําหนดอยู่ใน

ระดับดีมาก 

2.  เครือข่ายการมีส่วนร่วมทั ง 4  ฝ่าย  ได้แก่  นักเรียน ครู  ผู ้ปกครองและคณะกรรมการ  

สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

4. วิธีการดําเนินการ (P  D C A) 
 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์สายใยรัก  

โรงเรียนระโนด  อ ําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา มีวิธีด ําเนินการและมีกิจกรรม ดังนี 
1. ขันเตรียม (P)  มีการดําเนินงาน  ดังนี 

 1.1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของ

นักเรียน 

 1.2  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ 

 1.3   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวข้องกับเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และทีแก้ไขเพิมเติม  พ.ศ. 2545 

 1.4   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวข้องกับความพึงพอใจ 

1.5  ศึกษาบริบทและปัจจัยทีเกียวข้อง  

 1.6   แต่งตั งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพือร่วมวางแผน  ก ําหนดกิจกรรม  และสร้าง

เครืองมือประเมินในการเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนระโนด 

1.7  จัดทําโครงการและเสนอโครงการต่อประธานกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมั ติ 

 1.8  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานการดําเนินงานของโครงการ 

 2. ขันดําเนินการ (D)  มีการดําเนินการประสานสัมพันธ์  เน้นการประสานความรัก  ความ

ห่วงใย  และความเอืออาทรของทุกฝ่ายทีมีต่อนักเรียนเพือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะ ดัง

รายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี   



 
 

แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์สายใยรัก   

โรงเรียนระโนด  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สายใยรักจาก 

ฝ่ายบริหาร 
 

 
สายใยรักจาก

นักเรียน 

 
สายใยรักจากครู 

 
สายใยรักจาก

ผู ้ปกครอง 

 
         

นักเรียน 



 
 

สายใยรักจากฝ่ายบริหาร 

 วิสัยทัศน์ 

มุ่งเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

สํานักงานการศึกษาขั นพืนฐาน เพือเตรียมคนสู่มาตรฐานชาติและสากล  ด ํารงตนในฐานะพลเมือง

โลกอย่างรู้เท่าทันตามแนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  

1.   พัฒนาระบบบริหารจัดการทั งระบบโดยเน้นการกระจายอํานาจ  การมีส่วนร่วมและการ

ติดตามประเมิน  สรุปรายงานผลของคณะอาจารย์ทีปรึกษา  อาจารย์ผู ้สอน  นักเรียนและคณะกรรม

เครือข่ายผู ้ปกครอง  

2.  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีคุณลักษณะจิตสาธารณะและได้คุณภาพ

ตามมาตรฐานชาติและสากล  

3.   เสริมสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มารยาทอันดีและเกิดจิตสํานึก 

สาธารณะ 

4.   เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและแนวคิดในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

5.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง  

เพือนนักเรียนตลอดจนสิงแวดล้อมในโรงเรียน  และสังคม  

6.   เสริมสร้างขวัญ ก ําลังใจ และการยกย่อง  เชิดชูเกียรติให้คณะครูทีปรึกษา ครูผู ้สอน  

นักเรียนและคณะกรรมเครือข่ายผู ้ปกครอง  

จุดเน้น 

1.  ครูทีปรึกษาและครูผู ้สอนจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและ 

เป็นกัลยาณมิตร 

2. การประชุมผู ้ปกครองเต็มรูปแบบทุกห้องเรียน 

3. ดําเนินงานเครือข่ายผู ้ปกครอง  ทั งระดับห้องเรียน  ระดับชั นเรียน  และระดับโรงเรียน 

4. คณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 

5. มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร 

คุณภาพของเดรมมิง (PDCA) ส่งเสริมการนิเทศภายใน  มีการกํากับติดตามและประเมินมาตรฐาน 

การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะ 

 

 

 



 
 

  การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน 

1. ผู้แทนสายใยรักทุกฝ่ายร่วมกําหนดมาตรฐาน  แนวทาง  กิจกรรมในการเสริมสร้าง 

คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนระโนด 

2. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 

3. ดําเนินการตามมาตรการ  แนวทางและกิจกรรม  ดังนี    

สายใยรักจากครู  

 1.  ครูพัฒนากระบวนการทํางานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  

องค์ประกอบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี 

1.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  วิธีการและเครืองมือ 

1) ประวัตินักเรียน ด้านความสามารถ  ด้านสุขภาพ  ด้านครอบครัว  ด้าน

สารเสพติด  เพศและอืน ๆ  

2) การสํารวจความสามารถ  ความถนัด  ของนักเรียน 

3) การสังเกต  สัมภาษณ์ 

4) การบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  คุณงามความดี และคุณลักษณะจิต 

สาธารณะของนักเรียน 

5) การเยียมบ้านนักเรียน 

1.2 การคัดกรองนักเรียน 

 วิธีการและเครืองมือ  

1) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ) 

2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

3) การสังเกต  สัมภาษณ์ 

4) สรุปรายงานผลการคัดกรอง  ทั งระดับห้องเรียน  ระดับชั น  และ 

ระดับโรงเรียน 

1.3 การส่งเสริมนักเรียน 

 วิธีการและเครืองมือ 

1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

2) การจัดกิจกรรมคาบทักษะชีวิต 

3) การจัดกิจกรรมยิ ม  ไหว้  ทักทาย 

4) การจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 



 
 

5) การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม  มีกิจกรรมย่อย  ได้แก่  กิจกรรม 

พืนทีสวยด้วยมือเรา   กิจกรรม อ.ย น้อย    กิจกรรมรักคลองระโนด   

6) การจัดกิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทย  มีกิจกรรมย่อย  ได้แก่  กิจกรรมสมาธิ 

ก่อนเรียน 5 นาที   กิจกรรม 1 ว ันพระ 1 ห้องเรียน    กิจกรรมวิถีพอเพียง    กิจกรรมคุณธรรมประจํา

สัปดาห์   กิจกรรมออมทรัพย์    

7) การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา  ดนตรี  และศิลปะ 

8) การยกย่อง  ชมเชย  ให้ขว ัญกําลังใจนักเรียน 

9) การประชุมผู ้ปกครองในชั นเรียน (Classroom  Meeting) 

10) การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง  ทุกระดับชั น 

11) การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง ระดับโรงเรียน 

1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

วิธีการและเครืองมือ 

1) การให้ค ําปรึกษาเบืองต้น 

2) จัดกิจกรรมเพือป้องกันและแก้ไขปัญหา  ดังนี 

2.1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.2) กิจกรรมเพือนช่วยเพือน 

2.3) กิจกรรมซ่อมเสริม 

2.4) กิจกรรมสือสารกับผู ้ปกครอง/เครือข่ายผู ้ปกครอง 

  1.5 การส่งต่อ 

  วิธีการและเครืองมือ 

1) การส่งต่อภายในส่งต่อฝ่ายปกครอง งานแนะแนว   และงานที 

เกียวข้อง  ดังนี 

1.1)  ด้านพฤติกรรมนักเรียน 

1.2) ด้านเศรษฐกิจ 

1.3) ด้านสุขภาพ 

1.4) ด้านการเรียน 

1.5) ด้านสารเสพติดและอืน ๆ  

2) การส่งต่อภายนอก  ส่งต่อไปย ังผู ้ เชียวชาญภายนอก 

2. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้จิตสาธารณะบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 

3. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนทีส่งเสริมหลักสูตรจิตสาธารณะอย่าง 



 
 

หลากหลายและสร้างสรรค ์

4. เน้นการสร้างความเป็นต้นแบบโดย 

4.1  ครูเป็นต้นแบบทีดีในการปฏิบัติตนด้านจิตสาธารณะ 

4.2 ครูส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนและสิงแวดล้อมต้นแบบ 

ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการมีจิตสาธารณะ 

สายใยรักจากนักเรียน  

1. ส่งเสริมคณะกรรมการนักเรียนให้ด ําเนินการเครือข่ายนักเรียน ดังนี 

ระดับห้อง หัวหน้าห้อง  1 คน  รองหัวหน้าห้อง 1 คน    

ระดับชั น  หัวหน้าห้องทุกห้องร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชั น   

ประกอบด้วย  ประธาน  รองประธานและกรรมการ 

ระดับโรงเรียน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการนักเรียน  คณะสารวัตรนักเรียน  

ส่วนหัวหน้าระดับชั นและหัวหน้าห้องเป็นโดยตําแหน่ง 

2. ส่งเสริมให้มีผู ้นํานักเรียนต้นแบบ   

3. นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีเป็นแบบอย่างจิตสาธารณะ 

4. ประสานความร่วมมือระหว่างพี  เพือน  และน้อง 

                          5.  ประชุมร่วม  แสดงความคิดเห็น  เสนอแนะต่อโรงเรียน 

 สายใยรักจากผู ้ปกครอง 

1. ส่งเสริมการเลี ยงดูลูกแบบประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมการเป็นผู ้ปกครองต้นแบบด้านการมีคุณลักษณะจิตสาธารณะและร่วม 

การทํากิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน  เช่น 

1) การประชุมผู ้ปกครองในชั นเรียน(Classroom  Meeting) 

2) มีระเบียบของโรงเรียน  ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง  พ.ศ. ........ 

3) มีการดําเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง 

  - ระดับห้องเรียน 

  - ระดับชั นเรียน 

  - ระดับโรงเรียน 

4) ประสานความร่วมมือกับองค์กรอืน ๆ ทีสนับสนุนโรงเรียน 

5) ประชุมร่วม  เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโรงเรียน 

   6) สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ร่วมกับลูกและอาจารย์ทีปรึกษา  เช่น   



 
 

กิจกรรมจากการประชุมร่วมของผู ้ปกครองและนักเรียนแต่ละห้อง  กิจกรรมพบปะสังสรรค์ของแต่

ละห้องตามโอกาส  การจัดงานตลาดนัดวิชาการ “เปิดบ้านเพือน้อง”  และกิจกรรมเป็นเจ้าภาพ

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพือการศึกษา  

 3. ขันประเมินผล  (C) มีการดําเนินการ  ดังนี   

 3.1  จัดประชุมคณะกรรมการทีเกียวข้องเพือประชุมรายละเอียดเกียวกับการประเมินผล 

 3.2  ด ําเนินการประเมินผลโดย  ครูประจําวิชา  ครูทีปรึกษา  นักเรียน  และผู ้ปกครอง  

ตามแบบบันทึก 

 3.3  สรุปผลการประเมิน 

 4. ขันปรับปรุง (A) 

 4.1  นําผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงและพัฒนาต่อเนืองในปีการศึกษา

ต่อไป 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์

สายใยรัก  โรงเรียนระโนด  อ ําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดการดําเนินงานและ

ระยะเวลาการดําเนินงานตั งแต่ 1 พฤษภาคม  2553  ถึง  31 มีนาคม  2555 มีรายละเอียด ดังนี 

 ปีการศึกษา  2553  (1 พฤษภาคม  2553  ถึง  31 มีนาคม  2554) 

 1. ศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง  1-15 พฤษภาคม   2553 

 2. จัดทําโครงการเพือเสนอขออนุมัติ 15-20  พฤษภาคม   2553 

 3. จัดเตรียมการพัฒนาตามโครงการ 20-25 พฤษภาคม 2553 

 4. ด ําเนินการพัฒนาตามโครงการ  25    พฤษภาคม  2553    -    10   ตุลาคม  2553   

      และ  1  พฤศจิกายน  2553 - 15  มีนาคม  2554 

 5. สรุปและรายงานผล   15  มีนาคม  2554  -  31  มีนาคม  2554 

 ปีการศึกษา  2554  (1 พฤษภาคม  2554  ถึง  31 มีนาคม  2555) 

1. ศึกษาผลการดําเนินงาน  ปัญหาและ 

    อุปสรรคตามโครงการของปีการศึกษา  2553  1-15 พฤษภาคม  2554  

2. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประชุมแจ้งผลการดําเนินงานของปีการศึกษา      

     2553  และปรึกษาหารือตามภารกิจ หน้าทีของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย   15-20  พฤษภาคม  2554 

3. จัดเตรียมการพัฒนาตามโครงการจากและจากผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา  2553  

     20-25     พฤษภาคม 2554 



 
 

4.  ด ําเนินการพัฒนาตามโครงการ  25    พฤษภาคม  2554 -10   ตุลาคม  2554  และ 

      1      พฤศจิกายน  2554 - 25  กุมภาพันธ์ 2555 

5.  สรุปและรายงานผล   15    มีนาคม  2555    -    31  มีนาคม  2555 

รายละเอียดการดําเนินโครงการ 

สายใยรักที 1 : สายใยรักจากฝ่ายบริหาร 
  

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู ้รับผิดชอบ 

1. ผู้แทนสายใยรักทุกฝ่ายร่วมกําหนด 

มาตรฐาน  แนวทาง  กิจกรรมในการ

เสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของ

นักเรียนโรงเรียนระโนด 

25-28  พฤษภาคม  

2553 

 -ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

-ตัวแทนนักเรียน 

 -ครู  

-ผู ้ปกครอง 

2. กําหนดปฏิทินและแนวปฏิบัติงาน 

 

25-28  พฤษภาคม  

2553 

 -ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

-ตัวแทนนักเรียน 

 -ครู  

-ผู ้ปกครอง 

3. ดําเนินการตามมาตรการ  แนวทางและ

กิจกรรมแต่ละสายใยรัก  

ตลอดปีการศึกษา

2553 และ 2554 

 -ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

-ตัวแทนนักเรียน 

 -ครู  

-ผู ้ปกครอง 

4. นิเทศ  ก ํากับ  ติดตามทุกระยะ 

การดําเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

2553 และ 2554 

 ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

-ตัวแทนนักเรียน 

 -ครู  

-ผู ้ปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สายใยรักที 2  :  สายใยรักจากครู   
 

วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู ้รับผิดชอบ 

1.  ครูพัฒนากระบวนการทํางานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  5  องค์ประกอบ 

ตลอดปีการศึกษา  

 

 ครูผู ้สอน 

2. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้จิตสาธารณะ   

บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 

ตลอดปีการศึกษา   ครูผู ้สอน 

3. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนทีส่งเสริมหลักสูตร 

จิตสาธารณะอย่างหลากหลายและสร้างสรรค ์ เช่น   

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

 

 ครูผู ้สอน 

วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู ้รับผิดชอบ 

กิจกรรมยิ มไหว้  ทักทาย,  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 

โครงงาน,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม,  กิจกรรม

วิถีพุทธวิถีไทย,กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา  ดนตรี  

และศิลปะ,กิจกรรมคุณธรรมประจําสัปดาห์ทุก

ห้องเรียนสวดมนต์พร้อมกันตามตารางเรียนทุกวัน

ศุกร์สุดสัปดาห์ 

   

4. ครูเป็นต้นแบบทีดีในการปฏิบัติตน 

ด้านจิตสาธารณะ 

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

 ครูผู ้สอน 

5. ครูส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนและ 

สิงแวดล้อมต้นแบบในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

ต้นแบบด้านการมีจิตสาธารณะ 

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

 ครูผู ้สอน 

6. ครูเขียนสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

นําเสนอฝ่ายบริหาร 

26  ม.ค -10 ก.พ

2554  และ 2555 

 ครูผู ้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สายใยรักที 3  :  สายใยรักจากนักเรียน 
  

วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู ้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมคณะกรรมการนักเรียนให้

ด ําเนินการเครือข่ายนักเรียน 

28 พฤษภาคม 2553 

และ 

28 พฤษภาคม 2554 

 ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

2. ส่งเสริมให้มีผู ้นํานักเรียนต้นแบบ  29 พฤษภาคม 2553  นักเรียน  

3. นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ทีเป็นแบบอย่างจิตสาธารณะ 

ได้แก่  กิจกรรมวิถีพอเพียง    กิจกรรมโรงเรียน

สวยด้วยมือเรา      กิจกรรมครูทีพูดไม่ได้  

กิจกรรม 1 ห้องเรียน  1 โครงงาน           

กิจกรรมคุณธรรมประจําสัปดาห์ทุกห้องเรียน

สวดมนต์พร้อมกันตามตารางเรียนทุกวันศุกร์

สุดสัปดาห์    กิจกรรมออมทรัพย์     

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพือสุขภาพ 

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

 -คณะกรรมการ

นักเรียน 

-ครูทีปรึกษา 

-หัวหน้าห้อง 

-นักเรียนทุกคน 

วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู ้รับผิดชอบ 

4.  นักเรียนเขียนสรุปรายงานผล 

การปฏิบัติกิจกรรม 

26  มกราคม 2554-  

10 กุมภาพันธ์ 2554 

และ 

26 มกราคม 2555- 

10 กุมภาพันธ์ 2555 

 ครู/นักเรียน  

5. นักเรียนเสนอผลการดําเนินงาน 

ต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 

11-13 กุมภาพันธ์    

2554  และ  11 -13 

กุมภาพันธ์    2555 

 นักเรียนแต่ละ

ห้องเรียน 

6. นักเรียนแต่ละห้องเรียนนําเสนอ 

ผลการดําเนินงานต่อทีประชุมในวัน

นิทรรศการเปิดบ้านเพือน้อง  

15 กุมภาพันธ ์2554

และ 15 กุมภาพันธ ์

2555 

 -นักเรียน  

-ผู ้ปกครอง 

-คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

-ฝ่ายบริหารโรงเรียน 
 



 
 

สายใยรักที 4  :  สายใยรักจากผู ้ปกครอง   
  

วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู ้รับผิดชอบ 

1. การประชุมผู ้ปกครองในชั นเรียน

(Classroom  Meeting) 

25-28  พฤษภาคม  

2553 

 ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

-นักเรียนแต่ละ

ห้องเรียน 

-ครูทีปรึกษา 

-ผู ้ปกครอง 

2. ส่งเสริมการเลี ยงดูลูกแบบ 

ประชาธิปไตย 

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

 -นักเรียน  

-ผู ้ปกครอง 

3.การเป็นผู ้ปกครองต้นแบบด้านการมี

คุณลักษณะจิตสาธารณะและร่วมการทํา 

กิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน  การดําเนินงาน

คณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครองระดับ

ห้องเรียน  ระดับชั นเรียน  ระดับโรงเรียน 

19  มิถุนายน 2553 - 

25 มกราคม 2554 

 นักเรียนทุกคน 

คณะกรรมการนักเรียน 

วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู ้รับผิดชอบ 

4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรอืน ๆ ที

สนับสนุนโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

  

5.ประชุมร่วม  เสนอแนะข้อคิดเห็น 

ต่อโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

 นักเรียนแต่ละ

ห้องเรียน 

-ครูทีปรึกษา 

-ผู ้ปกครอง 

6.สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับ

นักเรียนและครูทีปรึกษา   

ตลอดปีการศึกษา  

2553-2554 

 นักเรียนแต่ละ

ห้องเรียน 

-ครูทีปรึกษา 

-ผู ้ปกครอง 

7.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 26  มกราคม 2554-  

10 กุมภาพันธ์ 2555 

 นักเรียนแต่ละ

ห้องเรียน 

-ครูทีปรึกษา 

-ผู ้ปกครอง 
 



 
 

5.การประเมินผล   
 

ตัวชีวัดความสําเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล แหล่งข้อมูล เครืองมือทีใช้ 
1.รูปแบบ  วิธีการ หรือ 

แนวทางในการเสริมสร้าง

คุณลักษณะจิตสาธารณะของ

นักเรียน 

สอบถามผู้ เกียวข้อง นักเรียน  ครู  

ผู ้ปกครอง 
แบบสอบถาม 

2.คุณลักษณะจิตสาธารณะของ

นักเรียน   

สอบถามผู ้ เกียวข้อง 
 
สังเกต  สัมภาษณ์ 

นักเรียน  ครู  

ผู ้ปกครอง 
นักเรียน 
นักเรียน 

แบบสอบถาม 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

3.ความพึงพอใจ สอบถามผู้ เกียวข้อง นักเรียน  ครู  

ผู ้ปกครอง 
แบบสอบถาม 

4.ความย ั งยืนของคุณลักษณะ 

จิตสาธารณะของนักเรียน 

สอบถามผู ้ เกียวข้อง 
 

นักเรียน  ครู  

ผู ้ปกครอง 

แบบสอบถาม 
 

ตัวชีวัดความสําเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล แหล่งข้อมูล เครืองมือทีใช้ 
4.ความย ั งยืนของคุณลักษณะ 

จิตสาธารณะของนักเรียน(ต่อ) 

สังเกต  สัมภาษณ์ นักเรียน 
นักเรียน 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

 

6. งบประมาณ 
            งบประมาณจํานวนทั งหมด                                       ...........................  บาท 
            งบประมาณทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง     .............................บาท 
            งบประมาณจากการบริจาค       .............................บาท 
 

7.ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเป็นบุคคลทีมีคุณลักษณะจิตสาธารณะซึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีการ

ทํางานทีเป็นระบบ 

 2. โรงเรียนระโนดไดอ้งค์ความรู้เกียวกับรูปแบบในการพัฒนาจิตสาธารณะทีมี

ประสิทธิภาพเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานอืนได ้
 
 
 



 
 

 3. นักเรียน  ครู  และผู ้ปกครอง ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสายใยรักซึงกันและกัน 
 
 

     
        (..........................................)                                                 (.....................................)  
                       ผู ้ เสนอโครงการ                                                              ผู ้ เห็นชอบโครงการ 
 
การอนุมัติงบประมาณ 

             อนุมัติ งบประมาณ จํานวน   ........................     บาท 

                    ไม่อนุมัติ 
 

 
บันทึกเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
  

        …………………                                  …………………… 
       (นายเกียรติศักดิ   ตันธนกุล)                                                        (นางวลัย       ธนานุสนธิ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน                                      ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนระโนด 

                ผู ้อนุมัติโครงการ                                                                        ผู ้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 


