
 

กรอบการด าเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ปีงบประมาณ 2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน์ : นักเรียนปลอดภัย เป็นคนดีของสังคม (Students safe and be good in social life) 
เป้าหมาย : นักเรียนทุกคนได้รับค าปรึกษา ฝึกอบรม ส่งเสริม เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ และปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
วิธีด าเนินการ : สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  
 

กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. Plan (วางแผน) 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับโรงเรียน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน จัดท าแผน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยมีการ 
บูรณาการน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 
3)โรงเรียนจัดท าระเบียบโรงเรียนว่าการลงโทษนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน (ครอบคลุม
การลงโทษทั้ง 4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ    
ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน) และก าหนดอ านาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ในการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนให้ชัดเจน 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รวมถึงเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน จัดตั้งเครือข่ายด าเนินงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน /จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/
แผนงาน/โครงการ/มาตรการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน  
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับโรงเรียน 
2) โรงเรียนมีระเบียบโรงเรียนว่า
การลงโทษนักเรียนครอบคลุมการ
ลงโทษทั้ง 4 สถาน คือ ว่ากล่าว
ตักเตือน ท าทัณฑ์บน ตัดคะแนนความ
ประพฤติ ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/
โรงเรียน มีข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2. Do (ปฏิบัติ) 1) ส ารวจจุดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน เพ่ิมพ้ืนที่ดีสร้างสรรค์

ให้แก่นักเรียน “รายงานเหตุการณ์ประจ าวันทางไลน์”  
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบวินัย (การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย 
การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน) 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม   
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (การบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน กิจกรรมจิตอาสา) 
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
6) คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม วิเคราะห์สภาพความรุนแรงของ
พฤติกรรม ปัญหาและสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มปกติ (กลุ่มไว้วางใจ) และกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มห่วงใย) ซึ่งกลุ่มเสี่ยง แบ่งเป็น  
2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเฝ้าระวัง (ปัญหาไม่รุนแรง) และกลุ่มใกล้ชิด (ปัญหารุนแรง)    
7) อบรม แนะน า ตักเตือนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ประสาน ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
8) จัดตั้งนักเรียนแกนน าตาสับปะรด เพ่ือท าหน้าเฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจตรา 
จุดเสี่ยง นักเรียนที่มีประพฤติไม่เหมาะให้ฝ่ายปกครองของโรงเรียนทราบ 
9) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริม 
เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความประพฤตินักเรียน “เครือข่าย พสน. กิจกรรมวันพุธ วัน
พสน.” 
10) ยกย่องให้ก าลังใจนักเรียนประพฤติดี  ครดู าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนดีเด่น รางวัลเสมาพิทักษ์  พสน.ดีเด่นของสพฐ. ฯลฯ 

1) โรงเรียนมีข้อมูลจุดเสี่ยง พื้นที่
เสี่ยงในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน 
2) โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความ 
ประพฤตินักเรียนครอบคลุมทั้งด้าน
ระเบียบวินัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
3) โรงเรียนมีผลการคัดกรอง
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนที่มี
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ประวัติการ
อบรม แนะน า การลงโทษ และการส่ง
ต่อ 
4) โรงเรียนมีการจัดตั้งเครือข่าย
นักเรียนแกนน าตาสับปะรด ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนระดับโรงเรียน 
5) โรงเรียนมีข้อมูลการยกย่องเชิด
ชูเกียรตินักเรียนประพฤติดี/บุคลากร 
ดีเด่นการปฏิบัติงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 
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กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. Check (ตรวจสอบ)   ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมและ

ครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สภากาแฟ 
พสน.สัญจร”  
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนน าเสนอข้อมูล ความรู้ หรือเทคนิควิธีการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                                                          

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณผ์ู้ด าเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีผลการประเมินการด าเนินงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของ
โรงเรียนทุกแห่ง 

4. Action (การด าเนินการให้เหมาะสม) 1) จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน /ผลงานดีเด่น 
Best Practicesของโรงเรียน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
ส่วนที่เป็นจุดอ่อนและพัฒนาในส่วนที่ดีเป็นที่ยอมรับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพ่ือให้มีความ 
เข้มแข็ง มั่นคงตลอดไป 
 
 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงส่วนที่
เป็นจุดอ่อนและพัฒนาในส่วนที่ดีเป็นที่
ยอมรับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

 

 



แผนภูมิแสดงข้ันตอนการส่งเสริมความพฤตินักเรียนด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
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                                                                                            มีจุดอ่อน        

                        

                                                                                         

                                                                                          ดี/ยอมรับได้                               

                         

 

ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน
ด ำเนินงำน 

วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินเพื่อทบทวน 
(ประเมินภายใน)  

 

ผลการประเมิน 

พัฒนาต่อเนื่อง 

ปรับปรุง 

สรุปรายงาน/
ประชาสัมพันธ์ 


