
 

 
 
 

 
 กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกหลักสูตร  รวมไปถึงกิจกรรมใน
หองเรียนหรือนอกหองเรยีน  ในเวลาหรือนอกเวลาเรียน  ซึ่งผูบริหารหรือครูอาจารยท่ีไดรับ
มอบหมายเปนผูจัดขึ้น  เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมในกิจกรรมเหลาน้ันมากท่ีสุด  ดวยความ
สมัครใจโดยไมมีการวัดผลไดหรือตก  เน่ืองจากถือวาเปนการสรางเสริมประสบการณสวนหน่ึงของ
หลักสูตร  ท่ีสามารถชวยสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง  ใหเปนผูมศัีกยภาพและ
สมรรถพัฒนะเพียงพอท่ีจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพสวนตัวตอไป  สําหรับบริการอื่น  ๆอาทิ  การ
บริการทางวิชาการ  การบริการใหคําปรึกษา (Home-room)  การบริการหองสมุด  การบริการ
แนะแนว  การบริการสุขภาพอนามัย  การบริการอาหารกลางวัน ฯลฯ  รวมกันเปนสวัสดิการ
นักเรียนซึ่งจะกระตุนใหนักเรียนระลึกถึงความเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม  พรอมกับเขารวม
ในกิจกรรมอยางพรอมเพรียงดวยความรูสึกท่ีเปนสุข  ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารโดยตรง
ท่ีจักตองตระหนักในความสําคัญของกิจกรรมการให บริการดังกลาว  พรอมกับสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการแกนักเรียน  อันจะสงผลกระทบตอการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนประโยชนตอนักเรียน 
 

วัตถุประสงคการใหบริการนักเรียน 
 1.  เพ่ือดูแลและใหบริการความสะดวกสบายแกนักเรียน  ใหอยูในโรงเรียนอยางมี
ความสุข  พรอมท้ังสรางความรูสึกภาคภูมิใจในการมีสวนรวมเปนเจาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 2.  ปรับปรุงกิจกรรมการใหบริการแกนักเรียนอยางพอเพียงกับความตองการของนักเรียน  
อาทิ  การจัดสภาพแวดลอมในโรงอาหาร  หองประชุม  สถานท่ีท่ีพักผอนนอกหองเรียน  
สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  หองสุขา  หองพยาบาล ฯลฯ  โดยเนนความสะอาด  ความเปน
ระเบียบเรียบรอย  ตลอดจนความสวยงามของสถานท่ี  เพ่ือใหนักเรียนเต็มใจเขาใชบริการ 
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 3.  เสริมสรางและปลูกฝงใหนักเรียนบังเกิดความรัก  ศรัทธา  และภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาของตนเอง  กระตุนใหนักเรียนรักและสามัคคี  ชวยกันธํารงรักษาชื่อเสียงและ
เกียรติคุณของสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
 4.  สานสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน  และชมุชน
ภายนอก  กอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
 5.  สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง  รูจักคิดเปน  ทําเปน  และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
 6.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
 7.  สนับสนุนและจัดสรรทุนการศึกษาสาํหรับนักเรียนท่ีมีความขัดสน  และยากจน 
 8.  เสริมสรางสังคมสมานฉันทในโรงเรียน  ใหชวยเหลือเกื้อกูลกันจนบังเกิดความรัก
และสามัคคีในหมูนักเรียนดวยกัน  และระหวางนักเรียนกับครูอาจารยในโรงเรียน  ตลอดจนผูบริหาร
โรงเรียนอยางท่ัวถึง 
 9.  สนับสนุนและสานสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนบังเกิดความรัก  หวงแหนและเทิดทูน
ในชาติ  ศาสน  กษัตริย พรอมท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมอืงท่ีดีมีคุณคาแกสังคมตอไป 
 

หลักการจัดการใหบริการนักเรียน 
 โดยท่ัวไปแลวการจัดการใหบริการแกนักเรียน  ผูบริหารสถานศึกษาจักตองตระหนักถึงผล
ท่ีนักเรียนจะไดรับเปนสําคัญ  เพราะหากนักเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคมสวนรวมแลว  
โรงเรียนก็ยอมจะไดรับการยกยองในคุณภาพและประสิทธิภาพตามไปดวย  อันจะชวยผลักดัน
ใหโรงเรียนมีชื่อเสียง  เจริญกาวหนา  เปนท่ียกยองและยอมรับของสังคมท่ัวไปเปนอยางดี 
 ภิญโญ  สาธร (2517 : 388-389)  กลาวถึง  หลักการจัดการใหบริการอันเปนสวัสดิการ
นักเรียน  ไวอยางนาสนใจดังน้ี 
 1.  หลักแหงความเสมอภาค  การใหบริการ  และสวัสดิการนักเรียนทุกชนิดทุกวิธี  ตอง
คํานึงถึงใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทียมกัน  พยายามขจัดความอภิสิทธิ์ในดานการรับสวัสดิการ
ใหมากท่ีสุด 
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 2.  หลักแหงผลประโยชน  การจัดบริการและสวัสดิการ  ควรคํานึงถึงผลประโยชน
ท่ีไดรับวาคุมคาในการจัดหรือไม  และเมื่อดําเนินการไปแลว  ควรจะไดรับผลประโยชนท้ัง
ตัวนักเรียนเอง  และจะสะทอนผลประโยชนมาสูโรงเรียนดวย  โดยเฉพาะการสรางชื่อเสียง 
 3.  หลักแหงความจูงใจ  ไมวาจะจัดบริการและสวัสดิการใดๆ ตองเปนสิ่งท่ีทําให
เกิดกําลังใจ  และมีความพอใจท่ีจะกระทําหรือทํางานน้ัน  ๆ ใหเกิดผลดีแกตนเอง  พยายามท่ีจะทํา
ใหเขาพ่ึงตนเองได  และในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงชื่อเสียงของโรงเรียนของตน 
 4.  หลักแหงการตอบสนองความตองการ  การจัดบริการและสวัสดิการตองคํานึงถึงวา  
สิ่งท่ีจัดควรจะเอื้อความสะดวกเพ่ือเก้ือกูลแกนักเรียนไดตรงตามความตองการท่ีแทจริงของนักเรียน  
เพราะถาจัดไปโดยไมไดคํานึงถึงความตองการก็จะไมเกิดประโยชนอะไรเลย 
 5.  หลักแหงประสิทธิภาพ  การจัดบริการและสวัสดิการน้ัน  ตองคํานึงถึงวาเมื่อจัดแลว
ตองไดผลดีที่สุด  เกิดประโยชนแกนักเรียนมากท่ีสุด  สิ้นเปลืองเวลาและลงทุนนอยท่ีสุด  
ไดรับผลประโยชนจากการจัดท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
 6.  หลักแหงความประหยัด  การจัดบริการและสวัสดิการไมวาจะเปนเรื่องใด  ควรคํานึงถึง
หลักของความสิ้นเปลือง  ถาทําโดยไมประหยัดแลวจะกลายเปนเรื่องของความฟุมเฟอย  
และเปนการเสียประโยชนมากกวาไดประโยชน 
 7.  หลักแหงการบํารุงขวัญและกําลังใจ  การจัดบริการและสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกนักเรียนท่ีมีปญหาไดรับบริการ  เพ่ือใหมีขวัญและกําลังใจศึกษาเลาเรียน
ใหไดเต็มท่ี  ไมเสียการเรียน  แตถาการจัดสวัสดิการเรื่องใดถาไมกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ
แลวไมควรทํา 
 8.  หลักแหงความสะดวก  การจัดบริการและสวัสดิการ ถาจะใหเกิดผลดี  การจัด
จําเปนตองมีระเบียบแบบแผน  ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางมีระเบียบเรียบรอย  
คลองตัว  ไมชักชาเสียเวลา  ทําใหเกิดความสะดวกน่ันเอง 
 9.  หลักแหงงบประมาณ  การจัดบริการและสวัสดิการใหแกนักเรียนตองคาํนึงถึง
งบประมาณวา  การจัดทําโครงการใด  เรื่องใดท่ีเปนประโยชนแกนักเรียน  สวนใหญมีทุน
หมุนเวียน  หรือใชแลวสูญเปลา  และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอหรือไม 
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 สิ่งสําคัญท่ีผูบริหารสถานศึกษาพึงตระหนักใหมากก็คือ  การจัดบริการตางๆ ใหแก
นักเรียนน้ันมวัีตถุประสงคหลักไดแก  การชวยเหลอืเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการแก
นักเรียนขณะเขามาอยูในโรงเรียน  ใหนักเรียนมีความสุข  สามารถดํารงชีวิตอยูไดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถยอมรับและเขารวมในกิจกรรมใหบริการนักเรียนตางๆ ไดเปนอยางดี  
อาทิ  การบริการทางวิชาการ  การบริการแนะแนว  การบริการหองสมุด  การบริการสุขภาพ
อนามัย  การบริการอาหารกลางวัน  การบริการรักษาความปลอดภัย  เปนตน  ดังรายละเอียด
ของการใหบริการนักเรียนท่ีจะกลาวถึงตอไป 
 

การบริการทางวิชาการ 
 การใหบริการทางวิชาการแกนักเรียน  เปนการใหขอมลูเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการใหแกนักเรียน  โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ซึ่งมีฝายวิชาการรบัผิดชอบโดยตรง  หรือประสานใหฝายกิจการนักเรียนเปนผูรับผิดชอบ
ก็ได  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการแบงงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคญั 
 ธงชัย  ชอพฤกษา (2537 : 177-183)  กลาวถึง  การใหบริการทางวิชาการแกนักเรียนไว
อยางนาสนใจ  ดังตอไปนี้ 
 1.  การจัดเขตบริการ  หมายถึง  การกําหนดเขตพ้ืนท่ีในการรับผิดชอบของโรงเรียน  
เชน  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีจะตองรับนักเรียนในเกณฑภาคบังคับจากหยอมหมูบาน  ตําบลรอบ  ๆ
ในรัศมี 3,000 เมตร  หรือกวาน้ันท่ีเด็กและผูปกครองสมัครใจจะใชบริการของโรงเรียนใน
การจัดทําเขตบริการของโรงเรียนน้ี  จัดทําเพ่ือใหไดขอมูลตางๆ ไปจัดทําแผนการบริหาร  
การบริหารโรงเรียนนั้นๆ ภูมิลําเนาของนักเรียน  การเดินทางมาศึกษาเลาเรียน  ตลอดจน
ยานพาหนะท่ีโรงเรียน หรือชุมชนจะจัดมาใหบริการได  เปนตน 
 2.  การรับนักเรียน  การรับนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเปนงานสวนหน่ึงของงาน
ดานการควบคุมนักเรียน  ในการบริหารกิจการนักเรียนซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบ
ดําเนินการในการรับเด็กเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบ  
ต้ังแตการสํารวจเด็กท่ีอยูในเกณฑบังคับจนกระท่ังรับเด็กเขาในโรงเรียน  สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาน้ันเปนภาระของโรงเรียน  ซึ่งผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบดําเนินการต้ังแต
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 3.  การจัดทําทะเบียนนักเรียน  หมายถึง  การเก็บรวบรวมขอเท็จจริงของนักเรียน
เพ่ือประโยชนทางสถิติ  การวางแผนและการตัดสินใจดําเนินงาน  เชน  การเก็บสถิตินักเรียน  
ระเบียนประวัติ  การลงทะเบียน  ตารางสอน  ตารางสอบ  การเก็บผลการเรียน  การออก
ใบรับรองผล  การวางแผนบริหารสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพดี  โรงเรียนตองมีขอเท็จจริง
เก่ียวกับจํานวนนักเรียน  จํานวนชั้นเรียน  เพ่ือจะไดทราบวาโรงเรียนมีภาระท่ีจะจัดบริการ
ทางการศึกษาแกประชาชนมากนอยเพียงใด  โรงเรียนจะไดวางแผนในดานอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  สถานท่ีบริการตางๆ  ครูอาจารย  เจาหนาท่ี  นักการภารโรง  ใหเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน  
 4.  การปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน  การปฐมนิเทศหมายถึง  การใหคําชี้แจง
แนะนําผูปกครองนักเรียนและผูเก่ียวของใหทราบวา  ควรจะปฏิบัติอยางไรเม่ือเกิดขอสงสัย  
จะติดตอสอบถามผูใด  รวมท้ังการชี้แจงใหเขาใจในหลักสูตรหรือการเรียนการสอน  เพ่ือให
ผูปกครองจะไดเขาใจถูกตองและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน  โดยชวยเหลือ
ในสิ่งท่ีโรงเรียนขาดแคลนอยู  สําหรับเน้ือหาของการปฐมนิเทศผูปกครองน้ัน  ควรมีประเด็น
ดังน้ี 
        4.1  แนะนําบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
        4.2  ชี้แจงสถานภาพของโรงเรียน 
        4.3  ชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน 
        4.4  ชี้แจงหนาท่ีของผูปกครอง 
        4.5  ชี้แจงหนาท่ีของครูอาจารยและโรงเรียน 
          4.6  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติของนักเรียน 
 5.  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม  เน่ืองจากในปการศึกษาใหมของทุกปโรงเรยีนจะรับ
นักเรียนใหม  ซึ่งนักเรียนท่ีเขาใหมยอมจะยังไมรูจักและเขาใจโรงเรียนดีพอ  โรงเรียนจึงควร
ไดจัดการปฐมนิเทศใหแกนักเรียนใหมเหลาน้ัน  เน้ือหาสาระของการปฐมนิเทศนักเรียนใหมน้ัน  
ควรมีสาระประเด็นท่ีสําคัญ  ดังน้ี 
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         5.1  แนะนําสถานภาพของโรงเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
        5.2  แนะนําเรื่องอาคารสถานท่ี  หนวยงานตางๆ ของโรงเรียน      
        5.3  ชี้แจงระบบ  ระเบียบ  วิธีการ  การเรียนการสอนโดยท่ัวไป 
        5.4  ชี้แจงระเบียบวินัยนักเรียนท่ีจะตองปฏิบัติ 
        5.5  ชี้แจงเรื่องการทํากิจกรรมนักเรียน 
        5.6  ชี้แจงเรื่องการบริการและสวัสดิการตางๆ ท่ีโรงเรียนใหแกนักเรียน 
 งานปฐมนิเทศ  เปนงานท่ีโรงเรียนสวนใหญจัดใหแกนักเรียนอยูแลวเน่ืองจากเห็น
ประโยชนของการท่ีวางพ้ืนฐานความรูใหนักเรียนเขาใจสภาพทุกอยางของโรงเรียนท่ีจะตอง
ศึกษาและอยูใกลชิดเปนระยะเวลานานพอสมควร  นักเรียนจึงจําเปนตองรับรูขอมูลท่ีสําคญั
เพ่ือการปรับตัวและการปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง  การปฐมนิเทศสําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1 น้ันอาจทําไมไดก็ใหใชวิธีการปฐมนิเทศผูปกครองแทน  สวนระดับมัธยมศึกษาน้ันโดยปกติ
การปฐมนิเทศมักจะใชวิธีการบรรยายของผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของตางๆ  ซึ่งวิธีการ
เชนน้ี  ครูอาจารย  จะเปนผูพูดและใหนักเรียนเปนผูฟงอยางเดียว  หากการจัดปฐมนิเทศใช
เวลานานจะทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายได  ดังน้ันการปฐมนิเทศครั้งแรกเปนกลุมใหญ
และแบงเปนกลุมยอยๆ เพ่ือเราความสนใจของนักเรียน  การปฐมนิเทศจะชวยใหนักเรียน
มีความรูเก่ียวกับโรงเรียนในดานตางๆ  อันจะชวยใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพการณ
ตางๆ ได  และทําใหอยูในโรงเรียนไดอยางมีความสุขและประสบความสําเรจ็ในการศึกษา
ตอไป 
 6.  การบริการโสตทัศนศึกษา  การเรียนการสอนจะไดผลดี  นอกจากครูผูสอนจะตอง
มีความรูในเน้ือหาวิชาท่ีตนสอนไดเปนอยางดีแลว  ครูก็ยังตองมีวิธีการถายทอดความรูท่ี
เหมาะสมอีกดวย  การใชโสตทัศนวัสดุเขามาชวยในการเรียนการสอน  เปนการชวยใหการ
เรียนรูไดผานประสาทหลายๆ อยาง  ครูผูสอนจะตองเลือกใหเหมาะสมกับเวลาและกิจกรรม
ท่ีจัด  ในการจัดบริการโสตทัศนศึกษาจําเปนตองเขาใจวิธีการและการบริการงานในดานน้ี
พอสมควร 
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 โสตทัศนศึกษาท่ีโรงเรียนควรจัดหาไว  ประกอบดวยชนิดและประเภท  ดังน้ี 
      6.1  โสตทศันวัสดุ  ไดแก  วัสดุท่ีเสนอความรูโดยตัวของมันเอง  เชน  หนังสือของจริง  
ของตัวอยาง  หุนจําลอง  รูปภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  ลูกโลก  ปายนิเทศ  เปนตน  อีกชนิดหน่ึง 
ไดแก  วัสดุท่ีตองอาศัยสื่อประเภทเคร่ืองมือเปนตัวนําเสนอความรู  เชน  ฟลมตาง  ๆ  แผนสไลด  
แผนภาพโปรงแสง  ตลับเทปบันทึกเสียง  เปนตน 
      6.2  โสตทัศนอุปกรณ  ไดแก  สิ่งชวยสอนท่ีเปนตัวกลางหรือผานความรูท่ีจะ
ถายทอดความรูความคิดระหวางครูกับนักเรียน  เชน  เครื่องเลนแผนเสียง  เครื่องฉายสไลด  
เครื่องฉายขามศีรษะ  เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องรับวิทยุ  โทรทัศน  เครื่องฉายทึบแสง  กลอง
ถายภาพ  เปนตน  สื่อประเภทนี้ตองอาศัยสื่อประเภทวัสดุบางชนิดเปนแหลงความรูมาปอนผาน
เครื่องมือเหลาน้ี  เพราะโดยตัวของมันเองแลวจะไมมีประโยชนตอการสือ่ความหมายเลย 
 การจัดต้ังโสตทัศนศึกษาในโรงเรียนน้ัน  อาจจะแบงออกไดหลายวิธหีรือหลายระดับ
ตามฐานะและความพรอมแตละโรงเรียน  เชน 
 ในกรณีโรงเรียนน้ันเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  มีงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ
จํากัด  ครูประจําชั้นก็อาจจะใชมุมของหองเรียนเปนแหลงรวบรวมโสตทัศวัสดุตางๆ  เชน  
รูปภาพ  แผนท่ี  แผนผัง  แผนภูมิตางๆ  และมีการจัดแสดงเปนประจําใหสอดคลองกับวิชาท่ี
กําลังทําการสอนอยู  ครูและนักเรียนอาจชวยกันจัดทําโสตทัศนวัสดุประกอบ การเรียนการ
สอนขึ้นมาเอง  ในขณะท่ีกําลังเรียนเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยู  หรือครูอาจจะติดตอขอมาจาก
หนวยงานตางๆ  เชน  สถานทูตของประเทศตางๆ  หนวยงานราชการ  บริษัทตางๆ  ตลอดจน
รูปภาพท่ีเก่ียวกับหนวยงานของเขาอยูแลว 
 โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญมีงบประมาณในการนี้พอสมควร  ก็อาจจะจัดหนวยโสตทัศนศึกษา
สําหรับหมวดวิชาน้ัน  เชน  หมวดวิชาสังคมศึกษา  หมวดธรรมชาติ  หมวดศิลปวัฒนธรรม  
เปนตน  ในกรณีน้ีโรงเรียนอาจจะมีหองประจําวิชาขึ้น  เมื่อถึงเวลาเรียนเก่ียวกับหมวดวิชาน้ันๆ 
ครูก็พานักเรียนไปเรียนท่ีหองประจําวิชาน้ัน  ซึ่งจะมีลักษณะเปนศูนยโสตทัศนศึกษาไปในตัว  
กลาวคือ  นอกจากจะมีรูปภาพ  แผนท่ี  แผนผัง  แผนภูมิตางๆ  แสดงไวแลวก็อาจจะมีการฉาย
ภาพนิ่ง  ภาพยนตร  สไลด  วีดีทัศน  และวัสดุเสียงตางๆ ได  ซึ่งหองน้ันสามารถจะปรับใหมืด
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 โดยท่ัวไปศูนยโสตทัศนศึกษามักจะจัดใหอยูใกลกับหอสมุด  เพ่ือความสะดวกใน
การใชหนังสอืหรือวัสดุตาง  ๆ ท่ีเก่ียวของ  ในบางแหงจัดเปนศูนยโสตทัศนศึกษาใหเปนสวนหน่ึง
ของหอสมุดไปเลยก็มี  เพราะการเก็บรักษาโสตทัศนวัสดุตางๆ หอสมุดจะเปนผูรับผิดชอบ  
สวนการใหบริการจะเปนความรับผิดชอบทางโสตทัศนศึกษาของประเทศตางๆ  
 7.  บริการสอนซอมเสริม  การสอนซอมเสริมเปนการสอนซอมนักเรียนท่ีเรียนชา
หรือขาดเรียนบอยแลวเรียนไมทัน  เพ่ือใหนักเรียนกลุมน้ีเรียนไดทันตามแผนการสอนและ
เน้ือหาของวิชาตามหลักสูตร  สวนนักเรียนท่ีเรียนดีก็จะชวยเสริมใหเรียนดีและกวางขวาง
ยิ่งขึ้น  การสอนซอมเสริมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนอยางมาก  เพราะเด็ก  
แตละคนอาจจะมีปญหาหรือมีเอกลักษณของตนเองแตกตางกัน  วิธีท่ีเหมาะสําหรับเด็กคนหนึ่ง
หรือกลุมหน่ึงจึงอาจจะไมเหมาะสมกับเด็กคนอื่นหรือกลุมอื่นก็ได 
 เด็กท่ีตองการสอนซอมเสรมิ  เชน  เด็กเรียนซ้ํา  เด็กมีปญหาในการเรียนรู  เด็กฉลาด  
เด็กท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย  เด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม  เด็กท่ีมีประสบการณและ
ภูมิหลังจํากัด  ดังน้ันการสอนซอมเสริมจึงตองจัดบริการท้ัง 2 ประเภท คือ  การสอนซอมเสริม
สําหรับเด็กท่ีเรียนไมทันเพ่ือน  เพ่ือใหไดทันเพ่ือนในระดับชั้นเดียวกัน  หรอืทันตามแผนการสอน  
และการสอนซอมเสริมสําหรับเด็กฉลาดใหใชความสามารถท่ีมีอยูใหเต็มท่ี  และเปนไปในทาง
ท่ีถูกและมีประโยชน 
 วิธีสอนซอมเสริมในแตละโรงเรียน  ยอมจะมีวิธีสอนซอมเสริมแตกตางกันไปแลวแต
ความสะดวกและความเหมาะสมของแตละแหง  บางโรงเรียนก็ใหครูประจําชั้นเปนผูสอนเอง  
บางแหงก็ใหครูประจําวิชาน้ันๆ เปนผูรับผิดชอบท่ีมีความบกพรองในวิชาน้ันๆ ในบางกรณี
ก็จะจัดรวมกลุมเด็กท่ีมีความบกพรองเชนเดียวกันไปรวมเรียนในชั้นเดียวกันเปนพิเศษใน
เฉพาะบางชั่วโมงโดยมีครูพิเศษท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง  เชน  ครูพิเศษการสอนทักษะทาง
ภาษาแกเด็กท่ีพูดไมชัดหรือครูพิเศษการสอนผูมีความบกพรองทางการไดยิน  เปนตน  การจัด
เวลาในการสอนซอมเสริมอาจจัดไดตามความเหมาะสมของปญหาโดยอาจจะใชชั่วโมงวาง 
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การบริการแนะแนว (Guidance) 
 ในปจจุบันการบริการโรงเรียนไดมีการจัดบริการแนะแนวขึ้นเปนสวนใหญ  ซึ่งจัดวา
เปนบริการท่ีแตกตางจากการเรียนการสอน  แตมีสวนชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นตามหลักจิตวิทยา  บริการแนะแนวจึงเปนงานท่ีมีความสาํคัญมากอันหน่ึงท่ีผูบริหาร
ควรจะไดศึกษาและนําไปปฏิบัติใหถูกตอง  ดังน้ี 
 ความหมายของการแนะแนว 

ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการแนะแนวไวตางกัน  ดังน้ี  
 พนัส  หันนาคินทร (2524 : 236)  ไดใหความหมายของการแนะแนววา  หมายถึง  
ความชวยเหลือท่ีคนๆ หน่ึงใหแกอีกคนหน่ึงในการเลือกและการปรับปรุงตนเอง  เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้น  การแนะแนวมุงท่ีจะชวยใหผูท่ีรับการชวยเหลือน้ันไดเจริญขึ้น  มีความเปน
ตัวของตัวเอง  และรูจักรับผิดชอบในตัวเองย่ิงขึ้น 
 เสริมวิทย  ศุภเมธี (2531 : 152)  ไดใหความหมายของการแนะแนววา  เปนการให
สวัสดิการ หรอืการบริการอยางหนึ่ง  ซึง่จัดขึ้นเพ่ือชวยเหลอืคนท้ังรายบุคคลและกลุม  ท้ังนอก
โรงเรียนและในโรงเรียน  ชวยใหเขาสามารถปรับตนเอง  ตัดสินใจโดยใชสติปญญาของตน  
เพ่ือสามารถแกปญหาตางๆ ใหบรรลุผลในการดํารงชีวิตในสังคมไดดี 
 กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2531 : 297)  ไดใหความหมายของบริการแนะแนววา  เปนงาน
สําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีโรงเรียนควรจัดใหมีขึ้น  เพ่ือชวยเหลือนักเรียนใหรูจักและเขาใจตนเอง  
ตลอดจนใหตระหนักในศักยภาพของตนเองอยางถองแท 
 ดํารง  ประเสริฐกุล (2542 : 124)  ไดสรุปเก่ียวกับความหมายของการแนะแนววา  
เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถชวยตนเองได  หรือสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได  
เปนตัวของตัวเองและรูจักปรับตนเอง  เพ่ือใหอยูในสังคมอยางมีความสุข  
 จากความหมายขางตน  จะเห็นวาการจัดบริการแนะแนว เปนการจัดบริการเก่ียวกับ
การใหคําปรึกษาแกนักเรียนท่ีมีปญหาหรือนักเรียนท่ีตองการไดรับคําแนะนําบางอยาง  ในการ
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 1.  สภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไปทําใหนักเรียนปรับตัวไมทัน  โรงเรียนจึงตอง
เขาไปมีบทบาทชวยเหลือนักเรียน 
 2.  สภาพของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป  ครอบครัวในปจจุบันตองออกไปทํางาน
นอกบาน  เด็กขาดความอบอุนจากพอแมกลายเปนเด็กมีปญหา  ครูจึงตองทําหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษา  และใหความอบอุนแกเด็ก 
 3.  อัตราเพ่ิมของพลเมือง  สืบเน่ืองจากการเพ่ิมของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว  
ทําใหทุกคนตองด้ินรนเพ่ือเอาตัวรอด  แมจะตองมีการแกงแยงกันอยูอยางแยงกันกิน   
สงผลใหเกิดปญหาในการมีสวนรวมในสังคมของเด็ก 
 4.  ความจําเปนทางดานการศึกษาเปนการเตรียมตัวเพ่ือรับอาชีพตางๆ การแนะแนว
จึงเขาไปมีบทบาทเพ่ือใหเขาไดเลือกอาชีพท่ีตนถนัด 
 5.  การพัฒนาทางดานสังคม  การพัฒนาทางดานสังคมเปนไปชากวาการพัฒนาการ
ทางดานวิชาการ  เชน  การคุมกําเนิด  แมวาจะเปนการคุมกําเนิดท่ีถูกตองตามกฎหมาย  แต
สังคมไมยอมรับทําใหเกิดปญหา 
 6.  ความเชือ่ถือในทางศาสนาเปลี่ยนแปลงไป  ทําใหคนเราขาดเครื่องยึดเหน่ียวทาง
จิตใจ  ปญหาทางอาชญากรรมก็เพ่ิมขึ้น 
 7.  การขยายตัวของเมืองใหญๆ  เชน  กรุงเทพมหานคร ทําใหคนมุงกันเขามายัง
กรุงเทพมหานคร ทําใหไมมีท่ีอยูอาศัย  มีแหลงสลัมเกิดขึ้น  ปญหาตางๆ ก็ติดตามมา 
 จากปญหาดังกลาวขางตน  จึงเห็นความจําเปนวาโรงเรียนควรจะมีบทบาทในการ
ชวยแกปญหาดังกลาวดวย  เพราะเด็กใชเวลาในชีวิตอยูโรงเรียนเปนสวนใหญ  เปนการชวย
ใหนักเรียนไดชวยตนเอง  รูจักตนเอง  และยอมรับตนเอง  การแนะแนวมิใชภาระของครู
แนะนําแตเพียงผูเดียว  จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากคนอื่นๆ ดวย  เชน  ครู  ผูปกครอง  
แพทย  จิตแพทย  สังคมสงเคราะห  เปนตน 
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 ปราณี  เถกิงพล (2524 : 9-11)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนในการจัดบริการ
แนะแนวในโรงเรียนไวดังตอไปนี้คือ 
 1.  ความเปล่ียนแปลงของสภาพความเปนไปทางบาน  เชน  บิดา  มารดา  ผูปกครอง  
ออกไปประกอบอาชีพนอกบานเปนสวนใหญ  ทําใหไมมีเวลาอยูใกลชิดกับเด็ก  จึงเปนเหตุให
เด็กขาดความอบอุน  เด็กจึงพยายามออกนอกบานเพ่ือไปหาเพ่ือน  ถาพบเพ่ือนท่ีดีก็เปนโชคดี
ของเด็ก 
 2.  ความเปล่ียนแปลงในเรื่องอาชีพ  มีอาชีพใหมๆ เกิดขึ้น  อาชีพใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นน้ี
ทําใหเด็กบางคนอยากลองทํา  ถาเปนอาชีพสุจริตก็อาจจะเกิดผลดีกับเด็ก 
 3.  จํานวนประชากรเพิ่มข้ึน  อันเปนปญหาตอการดํารงชีวิต  ทําใหทุกครอบครัวตอง
ด้ินรนในการแสวงหางานทําเพ่ือการดํารงชีวิต  จึงเกิดปญหาการแยงงานกันทํา  เน่ืองจาก
ประชากรมากขึ้น  แตปริมาณงานมีจํานวนจํากัด  ดังน้ี บิดามารดาของเด็กแตละคนจึงตอง
ออกนอกบานเพ่ือไปทํามาหากิน  จึงไมมีเวลาวางจะอบรมลูกทําใหเด็กขาดที่ปรึกษา  การแนะแนว
จึงเปนทางออกทางหน่ึงของเด็กนักเรียน  โรงเรยีนจึงควรจัดบริการแนะแนวใหกับนักเรียน 
 4.  การเปล่ียนแปลงทางดานระบบการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรทําให
มีการเลือกวิชาเรียนหลากหลาย  เปนเหตุใหเด็กเกิดความสับสนไมสามารถจะเลือกวิชาเรียน
ไดดวยตนเอง  จึงจําเปนตองมีบริการแนะแนวการเรียนใหเด็ก  เพ่ือใหเด็กมีท่ีปรึกษาทางการ
เรียน  จะไดไมกอปญหาใหเกิดขึ้น  ทําใหเด็กเรียนหนังสืออยางมคีวามสขุและสุขภาพจิตดี 
 5.  สภาพสังคมและส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเด็กขาดความรู
และประสบการณการในปรับตัว  สภาพทางดานจริยธรรมเปลี่ยนแปลงไป  เด็กจะไดรับ
จริยธรรมและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้น  ทําใหเกิดประพฤติปฏิบัติไปในทางท่ีผิดศีลธรรม
และวัฒนธรรมมากขึ้น  คานิยมตางๆ เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทย  เปนเหตุใหเกิดความ
ขัดแยงกันขึ้นระหวางเด็กกับผูใหญ  เด็กไมสามารถปรึกษาผูใหญในบานได  โรงเรียนจึงควร
จัดบริการแนะแนวใหกับนักเรียน  เพ่ือผอนคลายความตึงเครียดและแกปญหาใหกับนักเรียน 
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หลักการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนแตละโรงเรียนอาจจะมีรูปแบบการจัดแตกตางกันไป
ดังกลาวแลว  บางโรงอาจเนนการแนะแนวอาชีพ  บางโรงอาจจะเนนการศึกษาตอ  โรงเรียนใหญ
อาจมีรูปแบบท่ีซ้ําซอนมากกวาโรงเรียนเล็ก  บางโรงเรียนอาจมีครูแนะแนวประจํา  บางโรงเรียน
อาจมคีรูแนะแนวเปนบางเวลา  หรือแมแตบางโรงอาจมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เชน  จิตแพทย  
เปนตน  จะอยางไรก็ตามในการจัดบริการแนะแนวก็ควรมีหลักกวางๆ ท่ีจะยึดถือปฏิบัติ
เชนเดียวกัน  ดังน้ี 
 1.  โครงการแนะแนวควรเปนโครงการประจํา  และต้ังอยูบนรากฐานของการสนอง
ความตองการ  และความสนใจของนักเรียน  และเหมาะสมกับสภาพของแตละโรงเรียน 
 2.  โครงการแนะแนวควรจะวางแผน  เพ่ือใหบริการนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  
บางโรงเรียนจัดบริการแนะแนวสําหรับเด็กท่ีมีปญหาเฉพาะบางอยาง  เชน เด็กเรียนชา  เด็ก
ยากจน  และเด็กท่ีมีปญหาทางอารมณ  เปนตน 
 3.  บริการแนะแนว  ควรจะเปนกระบวนการตอเน่ือง  การบริการแนะแนวมิใชจัด
เฉพาะตอนตนปการศึกษาหรือปลายปเทาน้ัน  ควรจะใชบริการไดตลอดท้ังป 
 4.  บริการแนะแนวควรจะเก่ียวของกับคณะครูทุกคนในโรงเรียน  โรงเรียนควรจะ
วางแผนการแนะแนวโดยใหครูทุกคนมีสวนรวม 
 5.  โครงการแนะแนวควรจะดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน 
 6.  โครงการแนะแนวควรจะมีบริการหลาย  ๆอยางเทาท่ีจะทําได  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตรากําลัง  
ความจําเปน  และขีดความสามารถของบุคลากรดานแนะแนว 
 7.  โครงการควรจะมีความยืดหยุน  เพ่ือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง  แมวาจะดําเนิน
ตามนโยบายของโรงเรียนและคณะครูเห็นชอบดวยแลวก็ตาม  เมื่อสถานการณหรอืสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนไป  การเปลี่ยนแปลงโครงการแนะแนวก็นาจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 
การจัดบริการสําคัญของการแนะแนวนักเรียน 
 การจัดและบริหารกิจการนักเรียนในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดบริการสําคัญๆ ของ 
การแนะแนวนี้ จําเปนอยางย่ิงจะตองกระทําใหครอบคลุมภารกิจ จึงจะเกิดผลดีและสามารถ
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 1.  บริการรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล (Individual Inventory Service)  
บริการน้ีจัดขึ้นเพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับนักเรียนรายบุคคล  ท้ังในสวนท่ีเปนอดีตและ
ปจจุบัน  การรวบรวมขอเท็จจริงเปนกิจกรรมท่ีครูแนะแนวกระทํารวมกันกับบุคคลอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับนักเรียนคนเดียวกัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงครูประจําชั้นและอาจารยเปนผูบอกนักเรียน
ใหเลือกเพ่ือนท่ีตนชอบมากท่ีสุด หรือตองการทํางานดวยมากท่ีสุด และรองลงมาตามลําดับ
ประมาณ 3 คน  หรือมากกวาแตไมควรเกิน 5 คน  เพราะจะทําให การเขียนแผนผังทางสังคม
มิติลําบาก  เสร็จแลวจึงนํามาเขียนแผนผังทางสังคมขึ้น  และท่ีนับวาสําคัญ คือ ครูตองบอก
นักเรียนวาจะไมนําขอมูลท่ีพบจากการทําสังคมมิติไปเปดเผย  เครื่องมืออีกอยางหนึ่งของการ
เก็บรวบรวมขอมูลเด็กเปนรายบุคคล และดูเหมือนวาจะสําคัญมากกวาเครือ่งมืออื่นใด คือ 
ระเบียนสะสม  ซึ่งหมายถงึแหลงท่ีใหขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนในดานตางๆ ท้ังสามภาค  คือ  
ภาคอดีต  ภาคปจจุบัน  และภาคอนาคต  และเปนแหลงขอมลูท่ีรวบรวมขอมูลเด็กรายบุคลไว
ในดานภูมิหลงัของนักเรียน  เชน  ภูมิหลังของบาน  ประวัติการเรียน  ผลการทดสอบตางๆ  
ประวัติสุขภาพอนามัย  ประสบการณนอกโรงเรียน  บุคลิกภาพและแผนอนาคต  การรวบรวมขอมลู
โดยใชเครื่องมือน้ีจึงไดขอมูลมากพอศึกษาใหเขาใจนักเรียนรายบุคคลเพ่ือชวยเหลือไดดีมาก 
 2.  บริการใหคําปรึกษาหารือ (Counseling Service)  บริการน้ีสําคัญมากเปนหัวใจ
ของการแนะแนวในโรงเรียน  ครแูนะแนวจึงจําเปนตองทําบริการน้ีใหไดรอยละ 50 ของเวลา
ทํางานของตน  จึงจะภาคภูมิไดวาเปนครูแนะแนวอยางสมบูรณ  การจัดบริการน้ี  มุงชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปญหาใหสามารถแกไขปญหาใหกับตนเองได  ใหรูจักและเขาใจตนเอง  ใหเขาใจ
ผูอื่น  และสิง่อื่นรายรอบตนเอง  และใหสามารถนําตนเองได  บริการน้ีเปนท่ียอมรับกันวา
ตองจัดอยางจริงจัง  ผูรับผิดชอบจักตองไดรับการฝกหัดอบรมมาโดยตรง  วิธีการในภารกิจของ
บริการน้ี  ครูแนะแนวเลือกใชวิธีการใหคําปรึกษาแบบนําทาง   แบบไมนําทาง  และแบบ
ประสมประสาน  สาํหรับแบบนําทาง (Directive Counseling) น้ัน  ครแูนะแนวยึดตนเองเปนหลัก  
และเชื่อวาการใหขอมูลตรงๆ แกนักเรียน มีคุณคา  และยังเชื่อตอไปวา  นักเรียนเองก็ตองการ
ขอมูลชนิดใหบอกตรงๆ  เขามักจะแนะนําและโนมนาวใหนักเรียนคลอยตามความเห็นของเขา  
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 3.  การบริการสารสนเทศ (Informative  Service)  บริการน้ีจัดขึ้นเพ่ือใหความรูดาน
ขอมูลหรือท่ีเรียกกันวา  ขาวสารดานตางๆ คือ  ดานงานอาชีพ  ดานการศึกษา  และดานสวนตัว
และสังคม  ทางดานงานอาชีพน้ัน ครูแนะแนวใหบริการสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพตางๆ  
ลักษณะงาน  ชั่วโมงการทํางาน  รายได  สวัสดิการ  ประตูทองของงานอาชีพแตละอาชีพ  
ความตองการตลาดแรงงาน  ความตองการลักษณะผูประกอบอาชีพดานสายตา  หู  ความแข็งแรง
ดานมือ  ขา  และแขน  ลักษณะการทํางาน  ทําในรม  ทํากลางแจง  ทําทามกลางฝุนละออง  ทําบนท่ี
ลาดเอียง  บนท่ีลื่น  หรือสูงชัน  ทําบนบก  ทําในน้ํา  ทําในอากาศ  น่ังทํา  นอนทํา  ยืนทํา  เดินทํา  
หรือคุกเขาทํา  นักเรียนย่ิงรูรายละเอียดเก่ียวกับงานอาชีพมากเทาไร  ก็ยิ่งชวยใหเขาเขาใจ
ลักษณะงานพอจะตัดสินใจเลือกอาชีพไดมากเทาน้ัน  บริการสารสนเทศดานการศึกษาน้ัน  
ครูแนะแนวมุงใหนักเรียนไดเรียนรูขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานที่เลาเรียนในปจจุบันและในอนาคต  
การเลือกวิชาเรยีนใหเหมาะสมกับงานอาชีพท่ีตนคาดหมาย  วิธีเรยีนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  
การเลือกทางเรียนตอ  การรวมทํากิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือสํารวจความสามารถและความ
สนใจของตน  สวนบริการสารสนเทศดานสวนตัวและสังคมน้ันครูแนะแนวมุงใหขอมูล
เกี่ยวกับการรูจักและเขาใจตนเองเปนสําคัญ  ซึ่งเปนการเขาใจเก่ียวกับสติปญญา  อารมณ  สังคม
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 4.  บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement  Service)  การบริหารกิจการนักเรียนจัดบริการ
น้ีขึ้นเพ่ือชวยเหลือนักเรียนใหทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  การเลือกเขารวมใน
กิจกรรมนักเรียนชุมนุมตางๆ  นักเรียนจะไดรับความชวยเหลือดานการตัดสินใจจากบริการน้ี
ของการแนะแนว  นอกจากน้ีการจัดวางตัวบุคคลบริการนักเรียนดวยการชวยเหลือดานการ
ตัดสินใจเลือกวิชาเรียนใหเหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนมากท่ีสุด  การชวยเหลือ
นักเรียนออกไปฝกงานอาชีพในชุมชน  ซึ่งบริการจัดวางตัวบุคคลนี้มีความหมายครอบคลมุ
ไตรภาค  คือ  บริการดานการศึกษา  ดานงานอาชีพ  และดานสวนตัวและสังคม   
 5.  บริการติดตามผล (Follow-up  Service)  บริการน้ีการบริหารกิจการนักเรียนจัดขึน้
เพ่ือทราบวา  บริการแนะแนวท่ีจัดและใหนักเรียนไปแลวน้ันเปนอยางไร  มีสิ่งใดตอง
ปรับเปลี่ยนใหเพียงพอและเหมาะสมย่ิงขึ้น  เพ่ือทราบวานักเรียนรายบุคคลท่ีไดรับการแนะแนว
อยางหน่ึงอยางใดไปครั้งหน่ึงแลวน้ัน  มีความกาวหนาไปถึงไหน  การบริการติดตามผลยัง
ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการติดตามนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปแลววา  ไปเรียนตอหรอื
ไปประกอบอาชีพอะไร  อยูท่ีใด  เครือ่งมือท่ีใชในการจัดบริการประเมินผลไดแก  แบบสอบถาม  
แบบสํารวจความคิดเห็น  จดหมาย  การสัมภาษณ  แบบสํารวจ  โทรศัพทไปถึงนักเรียนถึง
บิดามารดา  หรือนายจาง 
 
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการแนะแนวนักเรียน 
 ผูบริหารโรงเรียนท่ีบริหารกิจการนักเรียนน้ัน  จําเปนตองจัดบริการแนะแนวขึ้นดวย  
และในการจัดบริการแนะแนวนี้ผูบริหารมีบทบาทพอสรุปไดดังน้ีคือ 
 1.  ศึกษาใหเขาใจงานบริการแนะแนวในดานความหมาย  ปรัชญา  ความสําคญั  ขอบขาย
และกิจกรรม   เพ่ือไดความคิดรวบยอดของงานในภารกิจน้ีสามารถจัดต้ังขึ้นบํารุงรักษาและ
พัฒนาไดถูกทาง 
 2.  จัดต้ังโครงการแนะแนวขึ้นในโรงเรียน  ซึ่งหมายถึงจัดผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน
แนะแนว  จัดหาวัสดุครุภัณฑท่ีเหมาะสมกับการจัดบริการแนะแนว  โดยถือหลักความเพียงพอ 
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 3.  ประชุมชี้แจงใหบุคคลอื่นๆ ทราบวาการแนะแนวคืออะไร  มปีระโยชนกับเขา
อยางไร  มีประโยชนกับนักเรียนอยางไรและมีประโยชนกับโรงเรียนโดยสวนรวมอยางไร  การทํา
ความเขาใจเปนกิจกรรมท่ีหวังประโยชนดานความรวมมือในการจัดบริการแนะแนวเปนหลัก 
 4.  จัดบุคลากรแนะแนวซึ่งหมายถึงครูแนะแนวขึ้น  ท้ังท่ีเปนครูแนะแนวเต็มเวลา
และครูแนะแนวดวยทําการสอนดวยเรียกวาครูแนะแนวบางเวลา  โดยถือตามอตัรานักเรียน
ประถมศึกษา 350 คนตอครูแนะแนวเต็มเวลา 1 คน เศษของ 350 พิจารณาใหเปนอัตราของ
ครูแนะแนวบางเวลา  คือแนะแนวดวยสอนดวย  การจัดบุคลากรไปตามอัตราเปนการประกันวา  
การทํางานบรกิารแนะแนวของครูแนะแนวไมหนักเกินไป  สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
 5.  จัดหองแนะแนวท่ีเรียกวา  หองใหคําปรึกษาหารือใหกับครูแนะแนว  เพ่ือประกอบ
วิชาชีพของตนอยางถูกตองเหมาะสม  หองใหคําปรึกษาหารือน้ันควรออกแบบใหมีขนาด 
2.5 x 3.0 เมตร  ขนาดเลก็กวาน้ีจะเปนเหตุใหรูสึกรอนอบอาว  ขนาดใหญกวาน้ีจะเปนเหตุ
ใหรูสึกอางวาง  ในวิชาชีพของการแนะแนวคือ  สรางสายสัมพันธหรือสมานจิต (Rapport) 
ไดยากลําบาก 
 6.  มอบหมายภาระหนาท่ีใหครูแนะแนว  ซึ่งหมายถึงการมอบหมายงานจัดบริการ
แนะแนวดานการศึกษา  ดานอาชีพ  ดานสวนตัวและสังคม  ดานการจัดวางตัวบุคคล  และ
ดานการติดตามผล  ผูบริหารโรงเรียนตองจัดประชุมบุคลากรเหลาน้ัน  อภิปรายถึงความ
เหมาะสมของภารกิจท่ีจะมอบหมายใหแตละคนไปทํา  และถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผูรับอาสา
วาจะทํา  หลังจากน้ันออกเปนคําสั่งใหทราบท่ัวกันท้ังโรงเรียน  เพ่ือทุกฝายทราบวา  ครูแนะแนว
ไดรับมอบหมายใหทําอะไรบาง  บุคคลอื่นๆ สามารถใหความรวมมืออยางไรจึงจะเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
 7.  อบรมครูแนะแนวใหมีความเพียงพอแกการจัดบริการแนะแนวตามหนาท่ีท่ีไดรับ 
มอบหมาย  ซึ่งเปนท่ีเขาใจวาครูแนะแนวแตละคนตองมีความรูดานการแนะแนวท่ีตนจะทํา
อยางนอยในขั้นความจําเปนพ้ืนฐาน (ฐปฐ) ของวิชาชีพ  มิเชนน้ันเขาจะยิงเปาในความมืด  
(A  Target  Practice  in  the  Dark)  ผูบริหารโรงเรียนพึงตระหนักไววา  เราไมมสีิทธิ์หวังอะไร  
ใหครูแนะแนวคนใดทําอะไรๆ ใหเกิดผลดี  ถาเขาไมไดรับการฝกอบรมมาโดยตรงในเร่ืองท่ี
เขากําลังทํา 
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 8.  บํารุงขวัญบุคลากรคือครูแนะแนว  ผูบริหารโรงเรียนพึงตระหนักวา  ครูแนะแนวคือ
บุคคลธรรมดา  มิใชเทวดาหรือผูวิเศษมาจากไหน  ยังขวัญดีและขวัญเสียไดเหมือนครูอื่นๆ 
ในโรงเรียน  การแกปญหาใหโดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการขาดทรัพยากรการบริหารคือ  คน  เงิน  
วัสดุอุปกรณ  และวิธีการตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพของครูแนะแนว 
 9.  ใหครูแนะแนวจัดบริการแนะแนวอยางมีแผนซึ่งหมายความวา  ตองมีการสํารวจหา
ขอมูลของแตละปการศึกษาวา  นักเรียนตองการอะไร  นักเรียนมีลักษณะใด  และนําขอมลู
ดังกลาวมาประกอบการพิจารณาวางแผนขึ้นดําเนินการ  แผนของปการศึกษาหน่ึงไมจําเปนตอง
เปนไปอยางเดียวกันกับแผนของอีกปการศึกษาหน่ึง  และไมจําเปนตองเหมือนกับแผนของ
โรงเรียนอื่นๆ  การลอกเลียนแผนเกา  และแผนของโรงเรียนอื่นๆ เปรียบไดกับการฆาตัวตาย  
เพราะไมสอดคลองกับโรงเรียนของตนในปการศึกษาน้ัน  
 10.  ประเมินผลการจัดบริการแนะแนวเปนระยะๆ เพ่ือทราบจุดเดนและจุดดอยของ
การจัดบริการ  การนําจุดดอยมาพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดความเหมาะสมเปนระยะ  
หมายถึง  การธํารงไวซึ่งคุณภาพของการจัดบริการแนะแนว  และการประเมินผลน้ีเนนท่ีประเมิน
กระบวนการ  ยิ่งกวาประเมินผลครั้งสุดทาย  ท้ังน้ีเพราะตองการทราบคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการ  เพ่ือการปรับปรุงไดกอนเสร็จสิ้นกิจกรรมตามแผน  ผูเขียนเชือ่มั่นวาคุณภาพ
อยูท่ีกระบวนการย่ิงกวาอยูท่ีผลสุดทาย 
 
หลักการจัดบริการแนะแนวนักเรียน 
 การบริหารกิจการนักเรียน  ในสวนที่เก่ียวกับการจัดบริการแนะแนวนักเรียนน้ี  
ผูบริหารโรงเรียนสามารถจะกระทําภายใตหลักการชุดใดชุดหน่ึง  เพ่ือความครอบคลุมและ
ประกันความถูกตองใหกับการจัดบริการ  ตอไปนี้เปนหลักการจัดบริการแนะแนวท่ีผูบริหาร
อาจนํามาพิจารณาในการจัดบริการแนะแนวขึ้นในแตละโรงเรียน 
 1.  หลักขอมูล (Information  Principle)  ตามหลักน้ีผูบริหารโรงเรียนจําเปนตอง
พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับความตองการของนักเรียน  และระดับอายุของนักเรียนในแตละปการศึกษา
มาประกอบการพิจารณาจัดบริการแนะแนวขึ้นใหเกิดความเหมาะสมท่ีสุด 
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 2.  หลักครอบคลุม (Coverage  Principle)  ตามหลักน้ี  ผูบริหารโรงเรยีนจําเปนตอง
ตระหนักวา  การจัดบริการแนะแนวที่ครอบคลุมทุกดานน้ัน  แสดงความสมบูรณของการ
จัดบริการ  สามารถชวยเหลือนักเรยีนรายบุคคลไดถูกตองตามหลักวิชาการ  จึงจําเปนอยางย่ิง
ตองจัดใหครบบริการท้ังหาคือ  บริการรวบรวมขอมูลเด็กเปนรายบุคคล  บริการสารสนเทศ  
บริการใหคําปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  และบรกิารติดตามผล 
 3.  หลักเพียงพอ (Adequacy  Principle)  ตามหลักน้ี  ผูบริหารโรงเรียนพึงตระหนักวา  
ความเพียงพอในบุคลากรนั้นประกันความสาํเร็จของการจัดบริการแนะแนวไดเปนอยางดี  
ความเพียงพอในหลักน้ีหมายถึงความเพียงพอของครูแนะแนว  ในอัตราสวนท่ีเหมาะสมคือ   
ครูแนะแนว 1 คนตอนักเรียนประถมศึกษา 350 คน  และครูแนะแนว 1 คนตอนักเรียนมัธยมศึกษา 
300 คน 
 4.  หลักคุณภาพ (Quality  Principle)  ตามหลักน้ี  ผูบริหารโรงเรียนพึงตระหนักวา  
บริการแนะแนวท่ีไดคุณภาพสูงน้ัน  จัดทําโดยบุคลากรท่ีมีคุณภาพคือ ไดศึกษาเลาเรียนวิชาการ
แนะแนวมาโดยตรง  ท้ังยังไดรับการฝกหัดใหเกิดความชํานาญดานการใหคําปรึกษาหารือมา
อยางดีแลวจากสถานศึกษาท่ีผลิตครูแนะแนว  การมอบหมายภารกิจการจัดบริการแนะแนว
ใหกับบุคลากรผูไรฝมือ  แมเขามีดวงใจปรารถนาจะทํางานใหดีเพียงใดก็ตาม  ยังไมประกัน
ไดวาเขาจะทํางานไดคุณภาพ  ท้ังน้ีเพราะเราไมมีสิทธหิวังอะไรใหใครทําอะไรใหดีได  ถาเขา
ไมไดรับการฝกหัดอบรมมาในเรื่องท่ีเขากําลังทําโดยตรง 
 5.  หลักถูกหลักวิชาชีพ (Professional  Principle)  ตามหลักน้ี  ผูบริหารโรงเรียนพึง
ตระหนักวา  ผูประกอบอาชีพแนะแนวจําเปนตองมีเครื่องมือท่ีถูกตองสมบูรณเหมือนแพทย
ท่ีมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพแพทย  การศึกษาหาความเขาใจเรื่องเครื่องมือของครูแนะแนว  
และจัดหาใหกับครูแนะแนวเปนภารกิจโดยตรงของผูบริหารโรงเรียน 
 6.  หลักการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ (Responsibility  Delegation  principle)  
ตามหลักน้ี  ผูบริหารโรงเรียนพึงตระหนักวา  การมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับ
ครูแนะแนวรายบุคคลอยางชัดเจน  และเปนหนังสือน้ันสําคัญมาก  เพราะครูแนะแนวแตละคนจะ
ทํางานไมกาวกายหนาท่ีกันและกัน  รูวาตนมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรเพียงใด  สามารถอางอิงได
อยางถูกตองเม่ือมีกรณีขัดแยง  หรือเกิดความคลุมเครือขึ้นขณะปฏิบัติงาน  การมอบหมายหนาท่ี
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 7.  หลักอบรม (Training  Principle)  ตามหลักน้ี  ผูบริหารโรงเรียนพึงตระหนักวา  
ครูแนะแนวท่ีปฏิบัติงานไดคุณภาพสูงน้ัน  คือ  ครูแนะแนวท่ีไดรับการอบรมอยูเสมอ  แมจะเรียน
วิชาแนะแนวมาโดยตรงก็ตาม  การอบรมยังจําเปนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการอบรมใหรูจัก
วางแผนการแนะแนวระยะสั้นและระยะยาว  การอบรมดานการวิจัยในการปฏิบัติงานแนะแนว  
และการอบรมดานการใหบริการสารสนเทศดานอาชีพแกนักเรียน  ตลอดจนการอบรมใหครู
แนะแนวเขาใจหลักสูตร  ธรรมชาติของวิชา  เกณฑอยางตํ่าในการเลือกวิชา  การใชแบบทดสอบ
ตางๆ  การออกแบบสอบถามครแูนะแนวเรือ่งความตองการอบรมพึงกระทําทุกป  การกระตุน
ใหครูแนะแนวโรงเรียนของตนไปเย่ียมศึกษางานของครูแนะแนวโรงเรียนอื่นๆ และอภิปราย
ปญหาการจัดบริการแนะแนวรวมกัน  ถอืเปนการอบรมอยางหน่ึงท่ีไดคุณภาพสูง 
 8.  หลักการแกปญหา (Problem  Solving  Principle)  ตามหลักน้ี  ผูบริหารโรงเรียนพึง
ตระหนักวา  ครูแนะแนวท่ีไดรับมอบหมายใหจัดบริการแนะแนวน้ันมีปญหาเหมือนครูอื่นๆ 
ท่ีทําหนาท่ีสอน  บางปญหาแกไดดวยตนเอง  บางปญหาตองอาศัยผูบริหารโรงเรียนชวยเหลือ
แกไขให  โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการขาดทรัพยากรการบริหาร  คือ  เงิน  วัสดุอุปกรณ  
บุคลากร  และเครื่องมือตาง  ๆ ผูบริหารตองใชภาวะผูนําในการชวยเหลือแกปญหาใหเปนระยะๆ 
จะปลอยใหปญหามันแกปญหามิได  กรณีที่ยังแกปญหาไมไดหรือรีรอความพรอมอยางใด
อยางหน่ึง  พึงสื่อสารใหครูแนะแนวท่ีกําลังรอรับการแกปญหาใหไดทราบชัดเจน 
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ลักษณะของครูแนะแนว 
 ผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีในการจัดหาบุคลากรมาทําหนาท่ีครูแนะแนว โดยพิจารณาจาก
ความรูอยางนอยควรมีความรูพ้ืนฐานทางดานแนะแนว  มีความกระตือรือรนสนใจอยากทํางาน  
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีเขากับนักเรียน  ครูอาจารย  ผูปกครอง  และคนอื่นๆ ไดเปนอยางดี 

ภิญโญ  สาธร (2523 : 407)  ไดใหขอคิดวา ในการจะต้ังครูคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบงาน
แนะแนว  ครูคนน้ันควรมีลักษณะ 5 ประการคือ 
 1.  มคีวามสามารถท่ีจะทํางานกับนักเรียนได  โดยสามารถแนะแนวเก่ียวกับการเรียน
วิชาตางๆ ตามหลักสูตร  แนะแนวปญหาสวนตัวได  เปนกันเองกับเด็ก  รักและเมตตาเด็ก  
มีวาทศิลป  ควบคุมอารมณของตนเองได  เก็บความลบัเปน  และเห็นใจผูอื่น  เขาใจผูอื่นเปน
อยางดี 
 2.  มีความสามารถในการทํางานกับครูคนอื่นๆ ได  โดยเปนท่ีไววางใจจากครูคนอื่น  
เปนท่ียอมรับของฝายบริหารและหมูคณะครู รวมมือกับสังคมภายนอกในกิจการตางๆ ได 
 3.  มีความสามารถทํางานกับผูปกครองของนักเรียนได  โดยมีเวลาสวนตัวพอท่ีจะ
ไปเย่ียมผูปกครองนักเรียนถงึท่ีบานได  สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับผูปกครองนักเรยีน  
สามารถรวมมือกับผูปกครอง  แนะแนวทางใหนักเรียนแกปญหาของเขาเองได 
 4.  มีความสามารถทํางานกับชุมนุมชนได  รูแหลงท่ีจะสงเด็กไปรักษาท้ังกายและใจ  
มีเวลาเขารวมงานในงานของชุมนุมชนอยูเปนประจํา  สนิทสนมคุนเคยกับบุคคลสําคญัๆ ของ
ชุมชน 
 5.  มีความรูวิชาแนะแนวพอสมควร  โดยไดรับการศึกษาจากสถาบันฝกหัดครูระดับสูง  
หรือสถาบันระดับมหาวิทยาลัยตางๆ 
 

การบริการเกีย่วกับสุขภาพอนามัย 
 การจัดบริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยน้ีนับวาเปนสิ่งท่ีจําเปนมากสําหรับนักเรียน  
เพราะนักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแลวก็ยอมจะประสบผลสําเร็จในการเรียนได 
 บริการเก่ียวกับสุขภาพของนักเรียน  หมายถึง  กระบวนการตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น
เพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน  เพ่ือปองกันโรคภัยไขเจ็บ  เพ่ือสงเสริมสุขภาพนักเรียนใหดียิ่งขึ้น  
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 1.  การปองกัน (Preventive)  บริการท่ีจัดใหยอมตองชวยปองกันไมใหเกิดปญหา
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยภายหลัง  บริการท่ีจัดขึ้นเพ่ือชวยปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นไดแก  การ
ตรวจสุขภาพ  การฉีดยาปองกันโรค  การจัดสิ่งแวดลอมท่ีดีเอื้อตอสุขภาพ 
 2.  การรักษา (Curative)  เปนการพยาบาลรักษาเล็กๆ นอยๆ โดยยาสามัญประจําบาน  
อันเรือ่งมาจากความเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ หรอืเกิดจากอุบัติเหตุ  ควรมีเตียงพยาบาลเพ่ือใหนอน
พักผอน  สวนการรักษาโรคท่ีแทจริงควรเปนหนาท่ีของแพทย 
 3.  การใหการศึกษา (Education)  เปนการจัดใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเบ้ืองตน  
ใหรูจักระวังรักษาสุขภาพท้ังทางกายและจิตใจ  รูจักปองกันอันตรายจากโรคติดตอ  ยาเสพติด  
และการขาดสารอาหาร  เปนตน 
 
ขอบขายของงานบริการดานสุขภาพอนามัย 
 1.  จัดทําประวัติสุขภาพของนักเรียนแตละคน  โดยการบันทึกประวัติสวนตัว  ประวัติ
การเจ็บไขไดปวย  และการรักษาพยาบาลแตละครั้ง  เพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนตอแพทยในโอกาส
ท่ีจําเปน 
 2.  จัดใหมีการตรวจสุขภาพนักเรียน  เพ่ือคนหาความผิดปกติทางรางกายของนักเรียน
ต้ังแตระยะเร่ิมแรก  เพ่ือจะไดรบัความชวยเหลือไดทันทวงที  การตรวจสุขภาพควรจัดทํา
อยางนอยปละครั้ง  โดยแพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีสาธารณสุข  การตรวจรางกายนี้
ครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพจิต  ตรวจวัดสายตา  ความผิดปกติของหู  และประสาทรับฟง  
การตรวจฟน  การทําทะเบียนวัดความเติบโตของนักเรียน  เชน  นํ้าหนัก  สวนสูง  ซึ่งควร
กระทําประจําทุกภาคเรียน  นอกจากน้ีอาจจะบริการพิเศษ  ซึ่งตองใชหองปฏิบัติการ  เชน  การ
ตรวจเลือด  การตรวจอุจจาระและปสสาวะ  ซึ่งควรทําเปนครั้งคราวเชนเดียวกัน 
 3.  การควบคมุโรคติดตอ  ไดแก  โรคท่ีมีเชือ้หรือพิษของเช้ือโรค  ซึ่งอาจถายทอด
จากคน สัตว หรือแมลง สูคนปกติไดท้ังทางตรงและทางออม  ทางโรงเรียนควรจะใหความรู
เก่ียวกับอาการของโรค  การติดตอของโรค  ตลอดจนปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงโรคติดตอ 
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 4.  การปฐมพยาบาล  เปนการใหความชวยเหลอืขั้นตนแกนักเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุ  
หรือเจ็บปวยท่ีนักเรียนไดรับกอนจะนําสงโรงพยาบาล  โรงเรียนควรจัดใหมีหองพยาบาลพรอม
ครุภัณฑ  และจัดใหมียาประเภทตางๆ ไวดวย  นอกจากน้ีจะตองมีครูหรือพยาบาลรับผิดชอบ
ดูแลดานการพยาบาลดวย 
 5.  การจัดสภาพสิ่งแวดลอม  เปนการจัดการควบคุมดูแลปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ ใน
โรงเรียน  ใหอยูในสภาพท่ีดีและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือชวยใหนักเรียนไดมีสภาวะทางกาย อารมณ 
และสังคมดี  ชวยปองกันโรค ชวยลดอุบัติเหตุ อีกท้ังยังเปนการชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยดี และมีสุขนิสัยท่ีดีดวย 
 นอกจากน้ีการบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียน  หากจะบริการใหครบสมบูรณตามท่ี
กองอนามัยโรงเรียนกําหนดไว  โรงเรียนจะตองจัดใหมีการบริการสุขภาพอนามัยใหครบ 9 
ประการ ดังตอไปนี้ 
 1.  นักเรียนทุกคนมีบัตรสุขภาพประจําตัว  เพ่ือใหนักเรียนนําติดตัวไปเมื่อยายโรงเรียนใหม
จะไดรูประวัติสุขภาพของนักเรียน   
 2.  จัดโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ  หมายความวาจะตองจัดสิ่งแวดลอมและอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหกับนักเรียน 
 3.  เสริมสรางภูมิคุมกันโรค  ควรจะมีการฉีดวัคซีนหรือใหภูมิคุมกันโรคแกนักเรียน
ต้ังแตมาเขาเรยีน 
 4.  สงเสริมสุขศึกษา  จัดใหมีการสอนสุขศึกษาในชั้นเรียน  เพ่ือใหนักเรียนรูจัก
รักษาสุขภาพของตนเอง 
 5.  นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพ  จะตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพใหกับนักเรียน  
การตรวจสุขภาพใหกับนักเรียนน้ัน  ควรจะตองจัดการตรวจเปนประจํา  เชน  การตรวจใน
ขณะท่ีนักเรียนเขาแถวในตอนเชา  ในหองเรียน  โดยการสังเกตของครู  หรอืการตรวจสุขภาพ
โดยแพทย  ซึ่งควรจัดตรวจปละครั้ง  หรือภาคเรียนละคร้ังก็ได 
 6.  นักเรียนท่ีเจ็บปวยไดรับการรักษา  ควรมีครูท่ีทําหนาท่ีพยาบาลประจําโรงเรียน
เอาไวดูแลพยาบาลนักเรียนในยามเจ็บปวย  เมื่อนักเรียนไดรับอุบัติเหตุ 
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 7.  มีการติดตามผลการรักษา  เมื่อนักเรียนเจ็บปวยครูจะตองติดตามดูแลนักเรียนท่ี
เจ็บปวยวานักเรียนมีอาการของโรคอยางไร  ดีขึ้นหรือไมดีขึ้น  จะตองแนะนําใหไปหาแพทย
เพ่ือทําการรักษาท่ีอนามัยหรือโรงพยาบาลเพ่ือปองกันมิใหโรคลามตอไป 
 8.  มีการประปาโรงเรียน  นํ้าประปาจัดวาเปนนํ้าท่ีสะอาดท่ีสุดเม่ือดําเนินการอยางมี
ระบบ ดังน้ันโรงเรียนควรจัดนํ้าประปาใหกับนักเรียนใชในการด่ืม  นํ้าประปาในบางจังหวัด
ในประเทศไทยยังมีไมสะดวกเทาท่ีควร  ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากการขาดแหลงนํ้าท่ีจะใชในการ
ทํานํ้าประปา 
 9.  จัดใหมีโภชนาการในโรงเรียน  การดําเนินการโภชนาการในโรงเรียนอาจจะจัดใหมี
โครงการอาหารกลางวันขึ้นในโรงเรียน  เพ่ือใหนักเรียนมีอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการรับประทาน 
 
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารในการจัดบริการดานสุขภาพอนามัย 
 การบริการดานสุขภาพอนามัยจะประสบผลสาํเร็จได  ผูบริหารควรมีบทบาทและ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1.  จัดใหมีบริการดานสขุภาพ  มกีารตรวจสุขภาพ  ตรวจโรค  จัดใหมีหองพยาบาล  
เครื่องครุภัณฑ  และเวชภัณฑประจําหองพยาบาลอยางเพียงพอขึ้นในโรงเรียน 
 2.  จัดใหมีการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแกผูเจ็บปวยเล็ก  ๆนอย  ๆกอนท่ีจะไปโรงพยาบาล 
หรือขณะท่ีอยูโรงเรียน  รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุตางๆ ดวย 
 3.  จัดสภาพแวดลอมใหเกิดความปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะ  เพ่ือชวยสงเสริม
ปองกันสุขภาพอนามัยดวย 
 4.  ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เพ่ือสงนักเรียนท่ีเจ็บปวย
กะทันหันเขารับการรักษาไดทันทวงที 
 5.  อํานวยความสะดวกในเร่ืองบุคลากร  เวลา  สถานที่  ตลอดจนงบประมาณ 
สําหรับการปฏิบัติงาน 
 6.  ติดตอประสานงานกับชุมชน  เพ่ือจะไดรับความชวยเหลือดานสุขภาพ ซึ่งกัน
และกัน 
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 7.  ใหความรูหรือประสบการณการเรียนรูดานสุขภาพใหแกครแูละนักเรียน  โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยายหรือสงครูเขารับการฝกอบรม 
 8.  ประเมินผลโครงการสขุภาพเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือการปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมตอไป 
 

การบริการอาหารกลางวัน 
 การบริการอาหารกลางวันแกนักเรียน  เปนหนาท่ีท่ีสําคญัซึ่งสถานศึกษาตองรับผิดชอบ
ดูแลใหท่ัวถึง  เน่ืองจากเปนความจําเปนท่ีนักเรียนทุกคนจะตองบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน
อยางพอเพียง  ดวยนักเรียนสวนใหญลวนอยูในวัยท่ีรางกายกําลังเจริญเติบโต  จึงตองการอาหาร
ท่ีมีสารอาหารท่ีมีคุณคาตามหลักโภชนาการอยางครบถวน  เพ่ือสรางเสริมความเจริญเติบโต  
อันสงผลตอการเรียนการสอนของนักเรียนอีกทอดหน่ึง  ดังมีจุดประสงคของการบริการอาหาร
กลางวันดังตอไปนี้ 

 1.  เพ่ือใหนักเรียนไดมีอาหารรับประทานอยางพอเพียง 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณคา ไดสัดสวนและเพียงพอแกรางกาย 
 3.  เพ่ือใชประกอบการเรียนรูเก่ียวกับโครงการ 
 4.  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและราคาถูก 
 5.  ปลูกฝงนิสัยในการเลือกบริโภคอาหาร 
 6.  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 7.  ชวยเหลือใหนักเรียนท่ีขาดแคลนมีอาหารรับประทาน 
 การจัดบริการอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม  ผูจัดจะตอง
คํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะใหแกเด็กมากกวาท่ีจะไดจากเด็ก  ดังน้ันการบริการท่ีจะจัดเก่ียวกับ
อาหารกลางวันใหแกเด็กอาจจัดไดเปน 3 ลักษณะคือ  

 1.  โรงเรยีนจัดทําใหหรือท่ีเรียกวา School  Lunch  Program  วิธีน้ีโรงเรยีนเปนผูจัด
อาหารกลางวันขายเอง  ซึ่งอาจทําใหไดผลดี  กลาวคือ  อาหารถูกสัดสวน  สะอาด  ถูกหลักอนามัย  
ราคาถูก  นักเรียนสามารถไดรับการอบรมแนะนําเก่ียวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร  
นักเรียนไดพบปะสังสรรคกันทําใหเกิดมีผลดีทางสังคม  นักเรียนไมตองออกไปขางนอกโรงเรียน  
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 2.  จางหรือใหคนอื่นมาขาย  ถาหากโรงเรียนไมสามารถจัดบริการอาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียนได  โรงเรียนจําเปนตองจางหรือใหคนอื่นมาขาย  ผูบริหารควรจะจัดหาสถานท่ี
ใหขาย  ควบคุมคุณภาพ  และความสะอาดของอาหาร  ควบคมุราคา  กาํหนดราคาขายให
แนนอน  กําหนดวิธีรักษาความสะอาดสถานท่ี  และควบคุมผลประโยชนท่ีไดจากแมคาหรือ
เอาของมาขาย  และจัดหานํ้าด่ืมใหดวย 

 3.  นักเรียนนําอาหารมาเอง  ซึ่งโรงเรียนจะตองจัดสถานท่ีใหเหมาะสมโดยคํานึงถึง
สุขลักษณะเปนสําคัญ  อาทิ  ความสะอาด  อากาศถายเทสะดวก  ท่ีน่ังรับประทานอาหาร
เหมาะสมกับนักเรียน  มีแสงสวางเพียงพอ  พรอมท้ังจัดบริการนํ้าด่ืม  และมีครูอาจารยดูแล  
แนะนํามารยาทในการรับประทานอาหารของนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ตามมารยาท
สังคมท่ีถูกตอง 
 
บทบาทของผูบริหารในการจัดบริการอาหารกลางวัน 
 ยอมเปนท่ีตระหนักกันดีวา  การบริการอาหารกลางวันจะประสบผลสาํเร็จหรือไมขึ้นอยูกับ
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารในการสนับสนุนบริการอาหารกลางวันใหมีประสิทธิภาพ  ผูบริหาร
ควรจะตองสนับสนุนและสงเสริมการบริการอาหารกลางวันในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1.  จัดหางบประมาณ  บุคลากร  วัสดอุุปกรณ  เครือ่งมือเครือ่งใช  และสถานท่ีให
เพียงพอ 
 2.  กระตุนใหผูรวมงานมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของโครงการจัดบริการ
อาหารกลางวัน 
 3.  ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดดําเนินการ  เพ่ือใหการจัดบริการเปนไปดวย
ความเรียบรอย 
 4.  หากแหลงความชวยเหลือจากสถานท่ีตางๆ  เชน  หางราน  สมาคม  มูลนิธ ิ
 5.  จัดใหครูท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน  มีชั่วโมงสอน
นอยลง  เพ่ือจะไดรับผิดชอบการจัดบริการอาหารกลางวันไดเต็มท่ี 
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 6.  ติดตามผลการจัดบริการอาหารกลางวันเปนระยะและสม่ําเสมอ  เพ่ือปรับปรุง
แกไขในการจัดบริการอาหารกลางวันตอไป 
 
หลักการจัดบริการอาหารกลางวัน 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2526 : 40)  ไดเสนอแนะวา การบริการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนน้ัน  ควรจะระมัดระวังในการดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 1.  สํารวจขอมูลและความพรอมในเรื่องตอไปนี้  คือ 
      1.1  บุคลากรท่ีจะดําเนินการ  อาจประกอบดวยคณะครูท้ังโรงเรียน  นักเรียน  
และคนงานภารโรง 
      1.2  ทุนหรืองบประมาณในการดําเนินงาน เชน เงินงบประมาณ เงินท่ีมีผูบริจาค 
      1.3  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครือ่งใชท่ีจําเปนในการประกอบอาหาร 
      1.4  สถานท่ีท่ีจะประกอบอาหารและรับประทานอาหาร 
      1.5  จํานวนนักเรียนท่ีจะเขารับบริการ 
      1.6  แหลงน้ําใช  นํ้าบรโิภค 
      1.7  แหลงผลิตอาหารและสถานท่ีท่ีจะจายอาหาร 
 2.  จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  
 3.  ประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาวางแผนในเร่ืองตอไปนี้ 
      3.1  กําหนดจุดมุงหมาย เปาหมายอยางแจมชัด 
      3.2  กําหนดวิธีและระบบของการจัดการ 
      3.3  กําหนดราคาขายท่ีเปนธรรมแกนักเรียน 
      3.4  พิจารณากําหนดตัวบุคคลท่ีจะรับผิดชอบดําเนินการ 
      3.5  กําหนดวิธีการเก่ียวกับระบบการเงิน  การบัญชี 
      3.6  ชี้แจงปญหาใหผูเกี่ยวของทราบ 
 4.  ดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี         
      4.1  จัดหาทรัพยากรการบริการใหครบถวน  เชน  กาํลังคน  กาํลังงาน  ทุน
ดําเนินการ 
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      4.2  กําหนดรายการอาหารลวงหนา 
      4.3  กําหนดเวลาเก่ียวกับการบริการ 
      4.4  กําหนดเวลาจายอาหาร  เปด-ปด การบริการ 
 

การบริการหองสมุด 
 การบริการหองสมุดเปนบริการท่ีสําคัญและจําเปนอยางย่ิงของสถานศึกษาทุกแหง  
และเปนคลังแหงวิทยาการท้ังปวง  ดวยเปนศูนยรวมของแหลงความรู  แหลงเพาะความคิดและ
ความบันเทิง  อันบันดาลใหผูใชหองสมดุทุกคน  เปนผูมีนิสัยรักการอาน  หมั่นศึกษาวิเคราะห  
จนสามารถนําความรูท่ีไดจากการอานและการคนควา ไปประยุกตใชในการคิดวิเคราะหได
อยางมีเหตุผล  ท้ังยังสงเสริมและสรางสรรคใหผูอานหนังสือในหองสมุดทุกคน  ไดสรางเสริม
ภูมิปญญา  ภูมิรู  และกอปรไปดวยภูมิธรรม  ซึ่งใหประโยชนตอตนเอง และสังคมสวนรวม  
พรอมกันน้ันหองสมุดยังเปนหองเรียนท่ีมีคุณคาใหครอูาจารยสามารถใชประโยชนกับการเรียน
การสอนไดดี  และยังชวยใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย 
 นอกจากน้ี  หองสมุดยังสงเสริมใหเด็กสนใจสิ่งรอบๆ ตัว  สอนใหนักเรียนรูจักใช
หนังสือและหองสมุด  รวมท้ังเพ่ือฝกความเปนระเบียบและมารยาทในสังคมใหกับนักเรียน
ใหมากยิ่งขึ้น (สุรศักด์ิ  สังฆมานนท, 2522 : 72) 
 
บทบาทของผูบริหารในการจัดบริการหองสมุด 
 เชาว  มณีวงษ (2529 : 99-100)  กลาวถึงบทบาทผูบริหารโรงเรียนจะตองให
ความสําคัญแกหองสมุดไมนอยวาหองปฏิบัติการทางวิชาการอื่นๆ โดยจะตองสนับสนุน
ชวยเหลือในดานตางๆ  ดังน้ี 
 1.  ดานสถานที่  ควรจัดใหมีหองสมุดท่ีมีขนาดและพ้ืนท่ี  ตลอดจนอุปกรณตางๆ 
ประจําหองสมุด  ใหมีจํานวนมากพอแกขนาดของโรงเรียน  และระดับของโรงเรียน  หรือ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหองสมุดโรงเรียน 
 2.  ดานหนังสือ วัสดุอุปกรณ  สิ่งท่ีสําคญัของหองสมุดก็คือ  หนังสือและวัสดุอุปกรณ
ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการศึกษาคนควาของนักเรียน  ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจะตองให
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 3.  ดานบุคลากร  นับเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหารโรงเรียนท่ีจะตองจัดหาบุคลากร
ประจําหองสมุด  นับแตบรรณารักษ  ตลอดจนเจาหนาท่ี คนงาน นักการภารโรง บุคลากรตางๆ 
ท่ีมาชวยงานในดานน้ี  จะตองสรางขวัญและกําลังใจดวย  เพ่ือจะไดมีกําลังใจทํางานบริการน้ี
ไดอยางเต็มท่ี 
 นอกจากน้ีบุคคลสําคัญในการจัดบริการหองสมุด  คือ  บรรณารักษ  ซึ่งจะตองมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการดําเนินการและดูแลอยางใกลชิด  หนาท่ีของบรรณารกัษ  มีดังน้ี 
 1.  ควบคุมดูแลหองสมุด  จัดหนังสือ  จัดใหมีการใชหนังสือและการจัดหาหนังสือ
เขาหองสมุด 
 2.  ใหบริการแกครูอาจารย  นักเรียน  ดวยความรวดเร็ว  สะดวก  และเปนกันเอง 
 3.  รูและเขาใจหลักสูตร  ตลอดจนแผนการสอนท่ีเปดสอนเปนอยางดี  และจัดหา
หนังสือ  วัสดุอุปกรณและกิจกรรมใหเปนไปตามหลักสูตร 
 4.  สรางบรรยากาศอันแจมใส  จัดและตกแตงหองสมุดใหสวยงาม  สะอาดเปน
ระเบียบสะดุดใจ  เพ่ือเรียกรองความสนใจใหมาใชบริการหองสมุดเพ่ิมมากขึ้น 
 5.  มีมนุษยสมัพันธท่ีดีกับบุคลากรท่ัวไปในโรงเรียน  ไมวาจะเปนครูอาจารย  นักเรียน  
และเจาหนาท่ีอื่นๆ ท่ีมาใชบริการของหองสมุด 
 6.  ใหความรวมมือและขอความรวมมือจากครูอาจารยผูสอน  ตลอดจนผูบริหารอัน
เก่ียวกับงานหองสมุด 
 
หลักการจัดบริการหองสมุด 
 หองสมุดมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสนใจในสิ่งรอบตัว  สอนใหนักเรียน
รูจักใชหนังสอืและหองสมดุ  รวมท้ังเพ่ือฝกความเปนระเบียบและมารยาทในสังคม  มีอุปนิสยั
ท่ีดี  เชน  มคีวามรับผิดชอบในการยืมหนังสือและสงหนังสือ  การไมสงเสียงรบกวนคนอื่นท่ี
กําลังอานหนังสือ  เปนตน 
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 หองสมุดโดยท่ัวไปมีลักษณะเพ่ือใหบริการ  ดังตอไปนี้ 
 1.  มเีจาหนาท่ีจบการศึกษาทางดานบรรณารักษศาสตร  หรือครูท่ีมคีวามรูและไดรับ
การฝกอบรมบรรณารักษศาสตร มาอยูประจํา 
 2.  มีหนังสือ  หนังสืออางอิง  เพียงพอแกความตองการของนักเรียน 
 3.  มีระบบการจัดหนังสือเพ่ือสะดวกในการหยิบและการศึกษาคนควา 
 4.  มีโตะสําหรับอานและเขียนหนังสือเพียงพอแกผูใชบริการ 
 5.  ควรมีสถิติการยืมหนังสอืท่ีสูญเสียไวดวย 
 6.  มีเครื่องมอืซอมหนังสอื  รายการหนังสือ 
 7.  มีระบบการยืมท่ีสะดวกและมีการกระตุนใหนักเรียนอยากใชหองสมดุ  เชน  การแสดง
หนังสือใหม  หนังสือท่ีไดรับรางวัล  เปนตน 
 

การสงเคราะหนักเรียน 
 การสงเคราะหนักเรียนเปนงานบริการชนิดหน่ึงซึ่งทางโรงเรียนพยายามจัดหาใหในรูป
ของการเงิน  เพ่ือเปนการชวยเหลือความขาดแคลนในทุนการศึกษาของนักเรียน  ซึ่งแบง
การสงเคราะหนักเรียนเปน 5 ลักษณะ ไดแก 
 1.  ทุนการศึกษา  เปนเงินท่ีทางโรงเรียนเปนผูจายหรือจัดการจายใหนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติท่ีตองการไวใชในการเลาเรียน  ลักษณะของทุนโดยท่ัวไปแบงออกเปน 2 อยาง คือ  
ทุนการศึกษาท่ีใหเปลา  อาจเปนทุนของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได  ท่ีมอบใหโรงเรียนเพ่ือให
นักเรียนโดยไมมีขอผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น  และทุนการศึกษาท่ีมีขอผูกพัน ไดแก  ทุนการศึกษา
ท่ีนักเรียนไดรับทุนแลวจะตองปฏิบัติตามขอผูกพันของเจาของทุน  เชน  จะตองไปทํางาน
ใหเจาของทุนเปนระยะเวลาไมตํ่ากวาจํานวนปท่ีไดรับทุน  เปนตน 
 2.  เงินยืม  โรงเรียนอาจมีเงินหรือจัดหาเงินจํานวนหนึ่ง  เพ่ือเปนการหมุนเวียนใหนักเรียน
ไดใชยืมเปนระยะเวลาหน่ึงๆ  อันเปนการแบงเบาภาระการเงินของนักเรียนท่ีมีความจําเปน 
 3.  จดัหาเครือ่งเขียน  แบบเรียนและอปุกรณการเรียนอื่นๆ ให  โรงเรยีนอาจจะหาทาง
ชวยเหลือใหนักเรียนยากจนไดมีเครื่องเขียนแบบเรียน  ตลอดจนอุปกรณการเรียนตางๆ อยาง
เพียงพอ  โดยโรงเรียนอาจแสวงหาแหลงความชวยเหลือจากท่ีตางๆ 
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 4.  จัดหาอาหารกลางวัน  โรงเรียนควรจัดสงเคราะหนักเรียนท่ีไมมีอาหารกลางวัน
รับประทาน  โดยจัดใหมีโครงการอาหารกลางวันโดยความรวมมือสนับสนุนจากรัฐ เอกชน 
ประชาชน เพ่ือใหนักเรียนท่ียากจนไดมีอาหารกลางวันรับประทาน  นอกจากจะชวยใหนักเรียน
ไดเรียนปกติแลว  ยังชวยสงเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนดวย 
 5.  บริการจัดหางานใหทํา  ความชวยเหลือทางการเงินดานน้ี  นักเรียนตองทํางาน
เพ่ือแลกกับเงิน  เชน  ทํางานในหองสมุดเปนรายชั่วโมง  หรือสอนพิเศษ  เปนตน 
 
บทบาทของผูบริหารกับการบริการสงเคราะหนักเรียน 
 บทบาทของผูบริหารเก่ียวกับการบริการสงเคราะหนักเรียนควรมีแนวปฏิบัติ  
ดังตอไปนี้ 
 1.  ชี้แจงถึงความจําเปนท่ีตองใหมีการสงเคราะหชวยเหลือนักเรียนยากจน  เพ่ือไดเขาใจ
ตรงกันและใหความรวมมือไดถูกตอง 
 2.  กําหนดเกณฑในการคัดเลือกนักเรียนท่ีสมควรไดรับการสงเคราะหรวมกับคณะครู 
 3.  ติดตอขอรับรองการสงเคราะหไมวาจะเปนทุนการศึกษา  เครื่องนุงหม  วัสดุ
อุปกรณการเรียน  และอื่นๆ จากแหลงตางๆ 
 4.  ติดตามการใหการสงเคราะหแกนักเรียนวาเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน  
และเจตนารมณของผูใหการสงเคราะหหรือไม  เพ่ือจะไดแกไขปรับปรุงการใหการสงเคราะห
ตอไป 
 5.  รายงานผลการใหการสงเคราะหแกแหลงใหการสงเคราะหทราบทุกระยะ  อยาง
สม่ําเสมอ  และพานักเรียนท่ีไดรับการสงเคราะหเขาเยี่ยมแสดงความขอบคุณแกแหลงใหการ
สงเคราะหในโอกาสท่ีสมควร 
 

การบริการดานความปลอดภัย 
 การบริการดานความปลอดภัย เปนบริการท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือใหความปลอดภัย   
แกนักเรียนท้ังขณะที่อยูในโรงเรียน  ขณะเดินทางไปโรงเรียน  และเดินทางกลับบาน  เชน  
ความปลอดภัยในการเดินขามถนน  ความปลอดภัยจากคนราย  อุบัติเหตุในสนาม  หรือโรงฝกงาน  
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 1.  ใหความรูเก่ียวกับการรกัษาความปลอดภัย  นักเรยีนควรมคีวามรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
รักษาความปลอดภัยอันอาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน  เชน  การเรยีนรูเรื่องกฎจราจร  การมี
ความรูในดานการปองกันความเจ็บปวย  ตลอดจนการปฐมพยาบาล 
 2.  พยายามปองกันหรอืขจัดสิ่งท่ีอาจเปนภัยแกนักเรียน  ผูบริหารจะตองคอยสังเกต
และกําจัดสิ่งท่ีอาจเปนอันตรายแกนักเรียน  เชน  กิง่ไมแหงท่ีอาจลมลงได  บอนํ้า ณ บริเวณ
โรงเรียน  เปนตน 
 3.  การปองกันเพลิงไหม  ท้ังครูและผูบริหารจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับเพลิงไหม  
และวิธีการตอสูกับเพลิงไหม  ควรจะพยายามขจัดสิ่งท่ีเปนตนเพลิง  เชน  กองกระดาษเกาๆ 
ท่ีเก็บไวในอาคาร  หญาแหง  ๆท่ีอยูรอบโรงเรียนในฤดูรอน  สายไฟที่เกาและชนวนหรือปลอกหุม
เริ่มขาด  กนบุหรี่หรือไมขีดท่ีดับไมสนิท  หากเปนโรงเรียนนักเรียนโตอาจฝกนักเรียนใน
การปองกันและตอสูตนเพลิงได  มีการฝกดับเพลิง  ควรมีระเบียบท่ีจะชวยใหเกิดความ
ปลอดภัย 
 4.  การจัดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมั่นคงปลอดภัย  เชน  อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  หองนํ้าหองสวม  และสนามเด็กเลนใหอยูในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง  โดยหมั่น
ตรวจดูแลอยูเสมอ 
 5.  การสรางความสัมพันธกับชุมชนเรื่องความปลอดภัย  โรงเรียนอาจจะจัดกิจกรรมตาง  ๆ
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยขึ้นภายในโรงเรียน  แลวเชิญประชาชนในชุมชนมารวม
กิจกรรมดวย  เชิญตํารวจดับเพลิงมาสาธติวิธีหนีไฟ  หรือตํารวจจราจรมาสอนกฎจราจร 
 6.  การกําหนดกฎขอบังคับใหนักเรียนปฏิบัติ  เชน  หามนําของมีคมหรืออาวุธเขาใน
โรงเรียน  โดยจัดใหมีครูอาจารยคอยตรวจตราในตอนเชาเมื่อนักเรียนเขามาในโรงเรียน  เพ่ือ
ปองกันมิใหนักเรียนนําอาวุธใชกอเร่ืองวิวาทกัน 
 7.  จัดหาอุปกรณ  เพ่ือใชในการปองกันอุบัติเหตุใหพรอม  จัดยาประจําหองวิทยาศาสตร  
เพ่ือใชสําหรับปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทดลองวิทยาศาสตร  นอกจากน้ีควรมีนํ้ายาดับเพลิง
ประจําอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ 
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 อยางไรก็ตาม  การจัดกิจกรรมใหบริการแกนักเรียน  ลวนเปนภารกิจกับหนาท่ีของ
ผูบริหารสถานศึกษาแกสถานศึกษา  และยังสงผลโดยตรงกับการเรียนการสอนดวยกิจกรรม
การบริการนักเรียนสวนใหญจะเนนการบริการท่ีเปนประโยชนสูงสุดแกตัวนักเรียนเอง  ดังเชน
การบริการในดานตางๆ  ไดแก  การบริการทางวิชาการ  การบริการแนะแนว  การบริการ
เก่ียวกับสุขภาพอนามัย  การบริการอาหารกลางวัน  การบริการหองสมุด  การสงเคราะห
นักเรียน  และการบริการดานความปลอดภัย  ซึ่งตางก็เปนกิจกรรมการบริการเพ่ือบริการใหกับ
นักเรียนอยางท่ัวถวน  แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพความเปนเลิศดานการบริการนักเรียน
ของสถานศึกษาไดเปนอยางดี  พรอมกับแสดงใหประจักษในความสามารถ  คณุภาพ  และ
สมรรถภาพ  ดานการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารไดเปนอยางดีอีกเชนกัน 
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