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ค าน า 
 

  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ที่จะด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้นหรือ
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่าย  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงก าหนดนโยบายส าคัญ  
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน
ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และ
ปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเล่มนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา หวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป  
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ส่วนที ่1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

1. ความเป็นมาและสภาพของปัญหา  
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะ

ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้นหรือครูที่

ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุก

คน ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงก าหนดนโยบายส าคัญ ให้สถานศึกษาใน

สังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความ

ยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วย

กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และ

ปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 

วิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 
 

เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจ านวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่

สร้างสรรค์ในสังคม ท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอ ง ครู และ

คนท างานด้านเด็กจะใช้ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจพิทักษ์ปกป้อง และ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังได้ จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็ก

และเยาวชนส่วนหนึ่งเด็กมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1. เด็กตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ จนถึงขั้นหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม 

จนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 

2. นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซด์ มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย 

เป็นนักซิ่งวัยใส และเป็นสก๊อย 

3. ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความ

ปั่นป่วนในชุใชนไปจนถึงการยกพวกตีกัน 

4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความ

รับผิดชอบ 

5. เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการใช้บุหรี่  เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารเสพติด
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6. ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่ เห็นความส าคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทย 
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่อ และให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าความมี
คุณธรรมน้ าใจ 

 

เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม เช่น ติดการพนัน นิยมการเสี่ยงโชค ไม่ไป

โรงเรียน หนีเรียน ท าร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ อาหารที่ไม่

เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า  สาเหตุที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นผลมาจาก

ปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชน เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูด้วยวิธีการ

ที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้แสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้อง ปล่อยปละละเลยเรียนรู้การใช้ความรุนแรงจากสมาชิก

ในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองบีบบังคับ กดดัน และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็นจริง ไม่มี

บรรยากาศที่สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสมัครสมาน สามัคคี เติบโตในท่ามกลางความสับสน ไม่มี

ความหวัง ขาดการอบรมบ่มนิสัย และไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิต 

  2. ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็ก เป็นบ่อเกิดของคุณงามความดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของ
สังคม แต่โรงเรียนจ านวนไม่น้อยยังขาดความพร้อมที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ตามความ
มุ่งหวังของสังคม จากการติดตามพบว่า โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการจัดการที่
เหมาะสมต่อการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างเท่ าทัน ทั่วถึง ถูกต้อง 
และเป็นธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่ค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความส าคัญกฎระเบียบ
มากกว่าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียนโดยไม่ค านึงถึงองค์รวม ตลอดถึงการจัดการกับปัญหาของนักเรียน
โดยขาดการมีส่วนร่วม และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
          3. ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม ความล้มเหลวในชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ และต้นทุนทางความรู้สึกของผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้สังคมไทยยังละเลยต่อการจัดระเบียบ

แบบแผนในชุมชน ชุมชนอ่อนแอขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในสังคม ต่างคนต่างอยู่ เอาหูไปนาเอาตา

ไปไร่ ปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ยอมรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่

ไม่สร้างสรรค์ ละเลยต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน ไม่ให้ความส าคัญต่อท่าทีของเด็กและเยาวชน มองเด็กและ

เยาวชนที่ประสบปัญหาด้วยทัศนะและท่าทีท่ีตอกย้ าซ้ าเติม 

  4. ปัจจัยเสี่ยงจากเพ่ือน เพ่ือนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นธรรมชาติที่เด็กและ

เยาวชนทุกคนต้องมี แต่เพ่ือนก็เป็นดาบสองคมที่อาจท าให้เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยก้าวพลาด เช่น เพ่ือน

ที่มีนิสัยเกเร เป็นอันธพาล เสเพล ส ามะเลเทเมา การคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางก้าวร้าว เสี่ยงภัย 



3 
 

มั่วสุม เบี่ยงเบน หรือการได้รับแรงบีบคั้น กดดัน ข่มขู่ หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ซึ่ง

สภาพการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น 

  5. ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่าง

กันมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกตามสภาพความความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสมองและการรับรู้ ไม่มีความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด 

บกพร่องทางการเรียนรู้ปฏิเสธค่านิยมหรือหลักศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ ไม่มีทักษะในการสื่อสารปฏิเสธไม่

เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้ รวมทั้งการมีสติปัญญาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

2. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
  หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  
  หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
  มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤต ิการสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐาน
ในการด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแล ให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกัน ความปลอดภัย 
ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กท่ีไม่ประสบปัญหา ซึ่งระบุไว้ ดังนี้  
  หมวด 2 มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เป็นส าคัญ และ
ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
  มาตรา 42 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งครู สายงานการสอน การปฏิบัติหน้าที่หลัก

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา 

พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 
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  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ มีความซับซ้อนและ
ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไก ในการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของ
เอกชนและประชาสังคม เพ่ือบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เป็นรูปธรรมมี
ความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีมาตราที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาระบุไว้ ดังนี้  
  มาตรา 6 ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา  
  (2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา  
  (3) จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย  การเจริญพันธุ์และ
การจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม  
  การก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที ่2 การด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นใน
การพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนโดยค านึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่ส าคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
โดยมีขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
  2. การคัดกรองนักเรียน  
  3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
  5. การส่งต่อ  
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ก าหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
  ปี พ.ศ.2550 -2552 เป็นปีแห่งการช่วยเหลือนักเรียน  
  ปี พ.ศ.2553 -2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน  
  ปี พ.ศ.2555 -2556 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด  
  ปี พ.ศ.2557 -2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
  ปี พ.ศ.2559 -2561 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  
  ปี พ.ศ.2562 -2564 เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร 
เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ 
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพกายของทุกคน จนน าไปสู่
การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็ นองค์รวม ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดให้มีทักษะในการด ารงชีวิต ทุกโรงเรียน
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้วิกฤติสังคม จึงควรน า
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับริบทของแต่ละโรงเรียน 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไร 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด า รงชีวิต 
และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่
ตรวจสอบได ้
  ท าไมจึงต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องมีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได้ 

ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
  2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
  3. นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุ่งม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
  4. นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
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  5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ 
กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครู
ทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ 
 กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2. การคัดกรองนักเรียน 
  3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
  5. การส่งต่อ 
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กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีขึ้น 

                                 

 

 

                                                                                                ไม่ดีข้ึน 

 

                                 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

พฤติกรรมดีขึ้น
หรือไม่ 

5. การส่งต่อ 
ภายใน: ครูแนะแนวหรือครู 
          ฝ่ายปกครอง 
ภายนอก: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ด้วยความหลากหลายของนักเรียนและนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่แตกต่างกัน 
ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรูข้อมูลที่จ าเป็น
เกี่ยวกับตวันักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึนสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
การคัดกรองนักเรียนและน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
อย่างถูกทางซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้
ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการ
ช่วยเหลือนักเรียน 
  การคัดกรองนักเรียน 
 การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งจ ะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจจัดกลุ่มนักเรียนตาม
ผลการคัดกรองเป็น 2 กลุ่ม, 3 กลุ่ม หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียน
ก าหนด ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มอาจนิยามกลุ่มได้ดังนี้ 
  1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
  2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
ต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 
  3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
  4. กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถอัน
โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้น
จนถึงขั้นสูงสุด 
  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามาตรฐานที่
โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 
 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลัก
ส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการ คือ 
  1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
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  2. การเยี่ยมบ้าน 
  3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
  4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่วยเหลือ
ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน การป้องและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนา
ให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 
 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้อง
ด าเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
  2. การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  การส่งต่อ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีบางปัญหามีความยากต่อการ
ช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ต่อไปเพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่
ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงล าพังความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็น
ปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลหรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี 

การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
  1. การส่งต่อภายใน  ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้อยู่กับ
ลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง 
  2. การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ 
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บทบาทหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ความส าเร็จด้านการเรียนและด้านการด ารงชีวิตของนักเรียน  คือ  ความส า เร็จที่แท้จริงของผู้บริหาร  
ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  แต่การจะสร้างความส าเร็จดังกล่าวได้  จะต้องอาศัยพลังความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้สามารถก้าวข้าม
ปัญหาอุปสรรคและจุดที่ยากล าบากที่สุดในชีวิตของนักเรียนแต่ละคน  ไปสู่เป้าหมายปลายทางตามความ
มุ่งหวังของตัวนักเรียนเอง  และความคาดหวังของสังคม 

 ในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่  ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะช่วยให้นักเรี ยนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  (ทีมน า) 
    คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า)  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นประธานกรรมการ   
มีกรรมการต าแหน่งต่าง ๆ  ได้แก่  รองผู้อ านวยการทุกฝ่าย  หัวระดับ  หัวหน้างานแผนงาน  หัวหน้างาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  และหัวหน้างานแนะแนว  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า)  มีบทบาทหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
   1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและผดุงรักษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.2 สร้างขวัญก าลังใจ  และพัฒนาบุคลากร 

   1.3 เป็นผู้น าในการผนึกผสาน  บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 

   1.4 ประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้ทีมประสาน  ทีมน า  และเครือข่ายการ

ด าเนินงานจากทุกภาคส่วน 

   1.5 นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 2. คณะกรรมการประสานงาน  (ทีมประสาน) 

    คณะกรรมการประสาน (ทีมประสาน) ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการที่ผู้บริหารมอบหมาย เป็น

ประธาน มีกรรมการตามต าแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าระดับทุกระดับ หั วหน้างานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน หัวหน้างานอนามัย ครูพยาบาล และหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

              2.1 ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

              2.2 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) และคณะกรรมการด าเนินงาน 

(ทีมท า) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

             2.3 จัดท าเครื่องมือสื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาด าเนินงานและรับผิดชอบในการชี้แจง สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานจัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือแสวงหา
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แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

             2.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและด าเนินการอื่นใด เพ่ือให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

   คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) ประกอบด้วย หัวหน้าระดับชั้น เป็นประธานกรรมการ 

 มีกรรมการตามต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ รองหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และครูแนะแนว เป็น

กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

               3.1 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประชุมชี้แจง 

               3.2 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดท ารายงานตามระดับชั้น 

               3.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษาและนักเรียนเพ่ือประโยชน์ต่อการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

               3.4 ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

               3.5 ด าเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามข้ันตอนและกระบวนการของระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

      บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในคณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

1. หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ 

                   1.1 ติดตาม ก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

                   1.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                   1.3 จัดประชุมครูในระดับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                   1.4 จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference) 

                   1.5 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานประเมินผลระดับ ส่งผู้บริหารโดยผ่านทีม

ประสาน 

2. ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

                    2.1 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีก าหนด ดังนี้ 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

การคัดกรองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกจัดกลุ่มนักเรียน เช่น กลุ่มเด็กมีความสามารถ

พิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาต้องการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 



13 
 

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้

รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองมีทักษะในการด ารงชีวิต 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา กรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 

ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

การส่งต่อ กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือผู้มี

ทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา 

2.2 พัฒนา ตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

    2.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 

   2.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานส่งหัวหน้าระดับ 

3. ครูแนะแนว 

     3.1 นิเทศ (Supervising) สนับสนุนและเป็นแกนหลักแก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้

ความรู้ เทคนิค วิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือใช้ในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในประเด็นส าคัญ ต่อไปนี้ 

      - เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ เพื่อการรู้จักและเข้าใจนักเรียน รวมทั้งการคัดกรองจัด

กลุ่มนักเรียน การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เช่นการใช้ระเบียบสะสม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ 

      - เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และกิจกรรม

ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มคัดกรอง 

    - ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของนักเรียนกลุ่มพิเศษประเภท

ต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน 

   3.2 ให้ค าปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียน (ในกรณีท่ีครูปรึกษาไม่สามารถแก้ไขหรือยากต่อ

การช่วยเหลือ) ผู้ปกครองและผู้ขอรับบริการทั่วไป 

   3.3 ประสาน (Co-ordinating) กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นระบบ 

“เครือข่าย” ในการด าเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   3.4 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในคาบแนะแนว 

  3.5 ให้บริการต่างๆ หรือจัดท าโครงการ กิจกรรมกลุ่มต่างๆให้นักเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  3.6 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 

  3.7 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนว ให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น 
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  3.8 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับ 

   4. ครูผู้สอนประจ าวิชาและครูที่เกี่ยวข้อง 

       4.1 ศึกษาข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือรู้จักและเข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง 

                4.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา และให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                4.3 ให้ข้อมูลการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ

บริการต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

                4.4 ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในรายวิชาที่สอนในด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ ทักษะการ

ด ารงชีวิต และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ 

                4.5 พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและการแนะแนวและน ามาบูรณาการในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

                4.6 รว่มประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                4.7 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานส่งหัวหน้าระดับ 

           5. ผู้แทนนักเรียน 

                5.1 เรียนรู ้ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       5.2 ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของเพ่ือน

นักเรียน 

        5.3 มีส่วนรว่มในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

       5.4 เป็นแกนน าในการดูแลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และการ

เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                        ได้                                   ไม่ได้ 

      

                                                    ได้                                                            ไม่ได้ 

                                                                                                                                       

                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                     ได้                                                           ไม่ได้ 

                                                                                         

                                                                                                                     

                                                          ช่วยเหลือได้                                                        

                                                                                                                       

 

คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

คณะกรรมการประสาน (ทีมประสาน) 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

การด าเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

กลุ่มพิเศษ (สมใจ) กลุ่มปกติ (พอใจ) กลุ่มเสี่ยง (ห่วงใย) กลุ่มมีปัญหา (ใกล้ชิด:ช่วยเหลือ) 

ส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน ช่วยเหลือ 

ครูแนะแนว/ ฝ่ายกิจการนักเรียนให้การช่วยเหลือ 

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น

คนดี มีปัญญา มีความสุขและ

ด ารงความเป็นไทย 

คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง 
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การพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดท าขึ้นตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบที่มีโครงสร้างส าคัญ  
3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัย (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output) โดยแต่ละองค์ประกอบ 
มีรายละเอียดและมีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กระบวนการที่ก าหนด โดยมีครูหรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูประจ าวิชา ครูอนามัย ครูแนะแนวฯลฯ

ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนและเออ านวยความสะดวกให้

การปฏิบัติหน้าที่ของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินกากรไปได้อย่าง

ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร 
 ครูประจ าชั้น/ครูท่ี  
    ปรึกษา 
 ครู บุคลากรที่ 
    เกี่ยวข้อง 
 ผู้ปกครอง 
 ชุมชน 
 งบประมาณ 
  ฯลฯ 

การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน 
 
การส่งเสริม/พัฒนา 
นักเรียน 
การป้องกัน/แก้ไขปัญหา
นักเรียน 
การส่งต่อนักเรียน 

 

ปริมาณนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหาลดน้อยลง 
นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นไป
ตามจุดประสงค์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
นักเรียนมีคุณภาพ/
คุณลักษณะตามที่โรงเรียน
ก าหนด 

ข้อมูลย้อนกลับ          
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ราบรื่นมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่ใช้

วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งเป็นกระบวนการในการด าเนินงานที่มีรูปแบบการพัฒนา ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

              

                 P 

 

 

                  D 

 

      

                  C   

                                          

                                                                                         

                                                                                            มีจุดอ่อน        

                        

                   A                                                                    ดี/ยอมรับได้                               

                         

 

-19- 

 

 

ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน
ด ำเนินงำน

วางแผนการด าเนินงานจัดระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ 

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินเพื่อทบทวน 
(ประเมินภายใน)  

 

ผลการประเมิน 

พัฒนาต่อเนื่อง 

ปรับปรุง 

สรุปรายงาน/
ประชาสัมพันธ์ 
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แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การพัฒนาและขับเคลื่อน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

1.ศึกษาสภาพและทิศทางการ
ด าเนินงาน 

- ศึกษาและท าความเข้าใจนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของสถานศึกษาใน 
   การจัดท าระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน 
- ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของชุมชน 

2.วางแผนการด าเนินงาน จัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- สร้างทีมงานและสร้างความตระหนักเจตคติท่ีดีในการท างานแก่ 
  ทีมงาน 
- ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดท าแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา ให้คลอบคลุม  
  ทั้งการด าเนินการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  และสร้างกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจ าชั้น/ครูที่ 
  ปรึกษา ทั้ง 5 กระบวนการ คือ 1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.การคัดกรองนักเรียน 3.การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน   5. การส่งต่อ 
- จัดท าสื่อ/นวัตกรรม สนับสนุนการด าเนินงานตามระบบการ 
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ด าเนินงานตามแผนการที่จัดท าข้ึนให้ครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ 
  ในการด าเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องด าเนินการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทั้ง 5 กระบวนการ 
- ผลิตหรือจัดหาสื่อ/นวัตกรรมให้การสนับสนุนการกด าเนินงานของ 
  ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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การพัฒนาและขับเคลื่อน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

4.นิเทศ ก ากับ ติดตาม ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามระยะเวลาที่
เหมาะสมและครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และประสานความร่วมมือ 
  ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาและ 
  บุคลกรที่เก่ียวข้อง 
- น าเสนอข้อมูล ความรู้ หรือเทคนิควิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ติดตามผลการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจ าชั้น 
  /ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                                                          

5.ประเมินเพ่ือทบทวน 
   (ประเมินภายใน) 

- จัดประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการ 
   ที่หลากหลายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ใช่การจับผิดตัวบุคคล 
- ประเมินด้วยบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร 
- น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงส่วนที่เป็นจุดอ่อนและ 
   พัฒนา ในส่วนที่ดีเป็นที่ยอมรับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้มีความ 
   เข้มแข็งมั่นคงตลอดไป 

6.สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ จัดท าหลักฐานการสรุปรายงานประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมประเด็น 
 ต่อไปนี้ 
- จุดประสงค์ 
- เป้าหมาย 
- วิธีด าเนินงาน 
- ผลการด าเนินงาน 
- ปัญหา อุปสรรค 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
- การรายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 ผลงานดีเด่น Best Practices 
 ครู/บุคลากรดีเด่น 
 นักเรียนที่มีส่วนร่วม/YC ดีเด่น 
 ผู้ปกครอง/ชุมชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนดีเด่น 
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การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) 
                 การเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมั กจะ
น าไปใช้มากในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนอย่างลึกซึ้งและมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนารวมถึงการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรม
ย่อย ดังนี้ 
  ระยะเตรียมการ 
  1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนทราบการด าเนินงานโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย เช่น การ
ประชุมผู้ปกครอง การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เสียง
ตามสายของ อบต. การจัดท าแผ่นพับ ฯลฯ 
  2. รวบรวม สังเกต และศึกษาข้อมูลนักเรียน ทั้งข้อมูลเชิงพฤติกรรมและกายภาพ เช่น พฤติกรรมขณะ
อยู่โรงเรียน การแต่งกาย ความสะอาดของร่างกาย การเดินทางไป-กลับ จากบ้านมาถึงโรงเรียน เป็นต้น น ามา
วิเคราะห์ สรุป และก าหนดวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้าน 
  3. วิเคราะห์ว่าใครคือ คนที่ต้องการพบ เช่น พ่อแม่ หรือลุง ป้า น้า อา ของนักเรียน 
   4. เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทักษะในการสื่อสารเพ่ือการสร้างสัมพันธภาพการ
ค้นหาปัญหา การรู้สึกเข้าใจและเห็นใจ การให้ก าลังใจ ทบทวนประเด็นที่จะสังเกตและสนทนา 
 5. นัดหมายล่วงหน้า เพ่ือให้พร้อมทั้งสองฝ่าย หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลที่เป็นธรรมชาติไม่มีการจัด
ฉาก ผู้เยี่ยมบ้านอาจไม่นัดหมายล่วงหน้าก็ได้ 
  ระยะเยี่ยมบ้าน 
  1. ไปตามนัด กรณีไม่ไปต้องแจ้งล่วงหน้า เพราะผู้ปกครองนักเรียนบางคนอาจต้องหยุดงานเพื่อรอพบ
ครู ไม่ควรเลื่อนนัดถ้าไม่จ าเป็น 
  2. หากตามนัดแล้วไม่พบใคร ให้สอบถามข้อมูลจากเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเพ่ือนัดมาสรุป วิเคราะห์และ
ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะมาในครั้งต่อไป 
          3. รวบรวมข้อมูลโดย   การสังเกตสภาพที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมของนักเรียนและบุคคลในบ้านของ
นักเรียน การพูดคุยสนทนากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน  
  ***ระหว่างการเยี่ยมบ้านควรระวังการเขียนบันทึก ไม่ควรท าขณะสนทนา แต่อาจใช้สื่ออ่ืนช่วยบันทึก 
ทั้งนี้ ควรขออนุญาตผู้ปกครองก่อน และต้องถือเป็นความลับไม่น าไปเผยแพร่**** 
          4. เมื่อเยี่ยมบ้านเสร็จควรรีบจดบันทึกข้อมูลที่พบจากการสังเกตและสนทนาในแบบบันทึกที่เตรียมไว้
ทันที เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด 
  ระยะหลังการเยี่ยมบ้าน 

 1. ควรกลับมาทบทวนข้อมูลจากการสังเกตและการสนทนารวมถึงข้อมูลจากภาพที่ถ่ายได้ เพื่อสรุป

เป็นข้อมูลและข้อสังเกตของนักเรียน เพื่อน าไปใช้ส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 2. สรุปรายงานและความเห็นของผู้เยี่ยมบ้านเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลนักเรียน 
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   ***พึงระลึกเสมอว่าข้อมูลและความเห็นของผู้เยี่ยมบ้านเป็นข้อมูลเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน ควร

รักษาความลับและใช้อย่างระมัดระวังที่สุด *** 

การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ( Classroom Meeting) 

  ความหมาย 

 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของ

ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง  เป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยครูที่ปรึกษามีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมและอ านวยความสะดวกให้

ผู้ปกครองได้พูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิด  ความรู้สึกและประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน  ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ปกครองเห็นพฤติกรรมของบุตรหลานทั้งในด้านบวกและด้านลบสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น  อีกทั้งยังท า

ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  เกิดเป็นเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนที่เข้มแข็ง  รู้จักการ

ดูแลช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือบุตรหลานให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง   

  การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ควรจัดภาคเรียนละอย่างน้อย  1  ครั้ง  โดยใช้เวลา 
ประมาณครั้งละ 1 – 3  ชั่วโมง   
  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและเป็นที่พ่ึงที่ดีของบุตร
หลาน 
 2. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานในสังคมยุคปัจจุบัน 
 3. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อบุตรหลาน  มองเห็นถึงส่วนที่ดีของบุตรหลานส าหรับส่วนที่
บกพร่องก็ยินดีร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไข 
 4. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีทักษะในการสื่อสารกับบุตรหลาน  รู้จักรับฟังบุตรหลาน  เพ่ือก่อให้เกิด
สัมพันธภาพอันอบอุ่นของครอบครัว 
 5. เพ่ือให้ผู้ปกครองยินดีร่วมมือกับโรงเรียนในการวางแนวทางในอนาคตของบุตรหลาน  รวมทั้ง
ร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งเพ่ือการดูแล 
 6. เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
  แนวทางในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
  ก่อนการประชุม 
  เพ่ือให้เกิดความพร้อมก่อนการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ครูที่ปรึกษาควรมีการเตรียม
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
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1. ก าหนดวัตถุประสงค์การประชุมแต่ละครั้ง 

 
 
   
 
 
 
 
 

2. ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในระหว่างประชุม 

4. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์  สื่อ  และเอกสารที่ใช้ 

 
  วิธีการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนแต่ละครั้งมีกิจกรรมที่เป็นกระบวนการโดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  
ดังนี้ 
 1. การสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง  และระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง 
 2. บอกวัตถุประสงค์ของการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
 3. พูดถึงภาพรวมของนักเรียนในด้านดี  ความประทับใจทั้งด้านการเรียน  ความประพฤติ  ความมี
น้ าใจ  และอ่ืน ๆ 
 4. ด าเนินกิจกรรมที่โรงเรียนหรือที่ครูที่ปรึกษาก าหนด  เพ่ือส่งเสริมป้องกัน  และแก้ไขปัญหานักเรียน  
โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน 
 5. หากผู้ปกครองมีความพร้อมในการน ากิจกรรม  กู้ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ด าเนินการ  โดยครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สรุปและบันทึกหลักฐานการประชุม 
  การสรุปและบันทึกหลักฐานการประชุม 
 การสรุปและบันทึกหลักฐานการประชุมมีประโยชน์หลายประการ  ดังนี้ 
 1. เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการประชุมครั้งต่อไป 
 2. เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหานักเรียน 
 3. เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  พัฒนาการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  โรงเรียนและชุมชน 
 4. เป็นหลักฐานอ้างอิงในโอกาสต่าง ๆ 
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  ข้อเสนอแนะในการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. จัดตามวันเวลาที่เหมาะสม  แต่ส่วนใหญ่นิยมจัดในวันประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน  ภายหลังจาก
ที่ผู้ปกครองได้พบผู้บริหารโรงเรียนในห้องประชุมใหญ่แล้ว 
 2. จัดแสดงผลงานนักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ผู้ปกครองชมในห้องประชุมใหญ่ 
 3. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในสถานที่ที่ผู้ปกครองลงทะเบียน 
 4. จัดกิจกรรมบริการผู้ปกครองฟรี  เช่น  การวัดสมรรถภาพทางกาย  การตรวจวัดสายตา – ตรวจ
สุขภาพ  การตรวจสอบความเครียด 
  ข้อเสนอแนะในการสื่อสาร 
 1. ครูที่ปรึกษาควรใช้ภาษาและท่าทางที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการจัดประชุม 
 2. ใช้ภาษาเชิงบวก  สร้างสรรค์  ด้วยบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร 
 3. สื่อสารให้ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในการดูแล  เอาใจใส่นักเรียนด้วยความรัก
ความห่วงใย 
 4. สื่อสารให้ผู้ปกครองร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน  ด้วยการเป็นที่ปรึกษาของบุตรหลานได้ทุกเรื่อง  
และแม้ว่าบุตรหลานจะท าผิดก็ควรให้อภัย  ให้โอกาสโดยใช้ความอ่อนโยนในการแก้ไขปัญหา 
 5. มีท่าทีให้เกียรติ  เป็นมิตร  และจริงใจกับผู้ปกครอง  โดยระมัดระวังค าพูดที่ท าให้ผู้ปกครองรู้สึกอับ
อาย  บกพร่อง  ถูกประจาน  หรือรู้สึกต่อต้านครู  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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ทักษะชีวิต (Life Skills) 
ความหมาย 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและ

เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
  องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส าคัญที่จะสร้างและ
พัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตไว้  
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
              การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้จักความถนัด ความสามารถ จุดเด่น 
จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง
และผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

    การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร
ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่
ถูกต้อง รับรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
              การจัดการอับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้
สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
              การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน ใช้ภาษา
พูดและภาษากาย เพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อ่ืน 
วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3  การขับเคลือ่นการด าเนินระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ พิทักษ ์ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการ
พัฒนาในทุกมิต ิเพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดนโยบายระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน น าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก าหนดกรอบนโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท า
แผนปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
          3. แจ้งสถานศึกษาจัดท าโครงการ/ กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  4. นิเทศ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดผล
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินผล
คุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
          5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กรอบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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การประเมินคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนิน
ประเมินคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล และด าเนินการประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติ มีลักษณะเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale)  ตามแบบของ  Likert  มี  4 ระดับ ว่าอยู่ในระดับใด 4 ระดับ  
         4  หมายถึง การปฏิบัติระดับดีมาก  
  3  หมายถึง การปฏิบัติระดับดี 
  2  หมายถึง การปฏิบัติระดับพอใช้ 
           1  หมายถึง การปฏิบัติระดับต้องปรับปรุง 
ตามแบบประเมินที่ก าหนดในภาคผนวก ครอบคลุมการด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาท่ีสะท้อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ให้เห็นถึงแนวคิด และวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
           ด้านที่ 2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
           ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           ด้านที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

           ด้านที่ 5 ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการรวบรวมผลการประเมิน วิเคราะห์  

แปลผลระดับคุณภาพการด าเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทางของ

บุญชม  ศรีสะอาด  ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ  แต่ละช่วงมีความหมาย  ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.00 หมายถึง มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง 

เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จ าแนก

ตามขนาดสถานศึกษา  โดยพิจารณาจากระดับคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แบบประเมินคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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แบบประเมินคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

โรงเรียน................................................................................................................................. 

ค าชี้แจง 

 1.  แบบประเมินผลฉบับนี้ใช้ประเมินคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา  ในการส่งเสริม  สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินงานระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของปีการศึกษา 2563 

 2.  ให้ประเมินตนเองตรงตามที่สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามความเป็นจริงในแต่ละรายการประเมินแต่ละ

ตัวชี้วัด โดยท าเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ก าหนดให้ 

               ระดับคุณภาพการปฏิบัติรายการประเมิน  

        4 หมายถึง การปฏิบัติระดับดีมาก 

       3 หมายถึง การปฏิบัติระดับดี 

        2   หมายถึง การปฏิบัติระดับพอใช้ 

                1   หมายถึง การปฏิบัติระดับต้องปรับปรุง 

ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี  ให้เห็นถึงแนวคิด และวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพ

ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

 

 
1.1 นโยบายของสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ

เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

 
1.1.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการก าหนดแนวทางตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างชัดเจน 
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

 
1.1.2 มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

    

 
1.1.3 มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

    

 
1.1.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับระบบการดูดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ

เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนที่ชัดเจน 

    

 
1.1.5 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ

เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

    

 
1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

 

 
1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต

และการคุ้มครองนักเรียน 

    

 
1.2.2 มีการบริหารและด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงหรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 

    

 
1.2.3 มีแนวทาง/รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ

สถานศกึษา 

    

 1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 1.3.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  และพร้อมน าไปใช้     
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

 
1.3.2 มีสารสนเทศเก่ียวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ต่อเนื่อง

อย่างเป็นระบบ 

    

 1.3.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแล     

 
1.3.4 มีการสรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อ

ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

 
1.3.5 มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ

เสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

    

2 2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 
2.1วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้ง 5 

ขั้นตอน โดยการด าเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

 2.1.1 มีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล     

 2.1.2 มีวิธีการคัดกรองนักเรียน     

 2.1.3 มีวิธีส่งเสริม พัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม     

 2.1.4 มีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา     

 2.1.5 มีวิธีการส่งต่อ     

 2.1.6 มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างร้อยรัดทั้ง 5 ขั้นตอน     

 2.1.7 มีการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ     
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

 2.1.8 มีการใช้นวัตกรรมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

 2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  

 
2.2.1 มีการบูรณาการทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนในการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

    

 2.2.2 จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน     

 
2.2.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนตามรูปแบบ

หรือวิธีการที่เหมาะสมและนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง 

    

 2.2.4 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดชั้นเรียนและพฤติกรรมนักเรียน     

3  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

 

 3.1 มีข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.1.1 มีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

    

 
3.1.2 มีสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

 
3.1.3 มีวิธีการสร้างและการท างานร่วมเครือข่ายที่สนบัสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
    

 3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง     
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและ

คุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน

ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน 

    

 
3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 

    

 
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 

    

 
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน/ชืน่ชมให้ขวัญก าลังใจ การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
    

4 การส่งเสริม สนับสนุนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก ความเข้าใจระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

 
4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลากอย่าง

ต่อเนื่อง 

    

 
4.1.2 ครูและบุคลากรทุกคนได้น าองค์ความรู้ ทักษะมาใช้ในการด าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

 
4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 

และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 
4.2.2 มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ

เสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนจากภายนอก 

    

 4.2.3 มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา     

 4.2.4 ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และน าผลการนิเทศไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง     

 
4.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับขวัญ

ก าลังใจจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

    

 
4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม     

 
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผล เป็นระยะๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

งาน 

    

 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

    

 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

    

 
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ

งาน 
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

5 ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง

นักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ปัญหามีจ านวนลดลงสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา     

 5.1.2 อัตราไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง     

 5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง     

 5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด     

 5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง แก้ไข และพัฒนา

ตามศักยภาพ 

    

 5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ     

 5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง

นักเรียน ส่งผลต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 

 

 5.2.1 สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

    

 5.2.2 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 

และการคุ้มครองนักเรียน 
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

1 2 3 4 

 5.3 นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย  

 
5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและสามารถจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ 

    

 5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร     

 

                            ลงชื่อ....................................................... ..................... ประธานคณะกรรมการประเมิน   

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

      ลงชื่อ.................................................................... ........ กรรมการ          

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

                      ลงชื่อ.................................................................... ........ กรรมการและเลขานุการ   

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

ข้อมูลครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
ชื่อ-สกุล...................................................................  ต าแหน่ง............................................. ........ 
มือถือ...................................................................... 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล/ห้องเรียน/ชั้น 

ชั้น.........................................ประจ าปีการศึกษา ……………….. 
โรงเรียน...........................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด………………………… 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้า 1............................................................................ 
 2............................................................................ 
ได้ด าเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วสรุปผลได้ ดังนี้ 
         1. จ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบจ านวน................คน เยี่ยมบ้านได้ จ านวน........................................คน 
ยังขาดอีก จ านวน............................คน คิดเป็นร้อยละ..........................สามารถแยกเป็นต าบลที่นักเรียนอาศัย
อยู่ได้ดังต่อไปนี้ 
(ตัวอย่าง)  - ต าบล.......................ม.ี....................คน  -  ต าบล............................มี............................คน 

 - ต าบล.......................ม.ี....................คน  - ต าบล..............................มี...........................คน 
  2. ผลของการเยี่ยมบ้านนักเรียนสามารถคัดกรองนักเรียนได้ดังนี้ 

2.1 นักเรียนทั้งหมด..............................คน 
2.2 สภาพนักเรียนรายบุคคล 

ที ่ ผลด้านต่าง ๆ กลุ่มพิเศษ 
(คน) 

กลุ่มปกติ 
(คน) 

กลุ่มเสี่ยง 
(คน) 

กลุ่มมีปัญหา 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

1. ความสามารถพิเศษ      
2. ด้านการเรียน      
3. ด้านสุขภาพ      
4. ด้านเศรษฐกิจ      
5. ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย      
6. ด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด      
7. ด้านพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง      
8. ด้านพฤติกรรมทางเพศ      
9. ด้านการติดเกมส์      
10. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ      
11. ด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารฯ      

 
    ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ........................................................ 
          (.........................................................)                       (..........................................................) 
 ครูที่ปรึกษาชั้น.....................................................       ครูที่ปรึกษาชั้น....................................................... 
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แบบรายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียน จ าแนกรายด้าน (รายงานสพม.) 

แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายด้าน  

ประจ าปีการศึกษา ………………..  
โรงเรียน...........................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด………………………… 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................................................................................. .... 
 

ที ่ ผลการคัดกรองนักเรียน 
จ าแนกรายด้าน 

กลุ่มพิเศษ 
(คน) 

กลุม่ปกติ 
(คน) 

กลุ่มเสี่ยง 
(คน) 

กลุ่มมีปัญหา 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

1. ความสามารถพิเศษ      
2. ด้านการเรียน      
3. ด้านสุขภาพ      
4. ด้านเศรษฐกิจ      
5. ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย      
6. ด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด      
7. ด้านพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง      
8. ด้านพฤติกรรมทางเพศ      
9. ด้านการติดเกมส์      
10. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ      
11. ด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารฯ      

รวม      
 
 
 

        ลงชื่อ............................................................. ผู้รายงาน 
        (..................................................................) 
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แบบรายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียน จ าแนกรายกลุ่ม (รายงานสพม.) 
แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  

ประจ าปีการศึกษา..................................... 
โรงเรียน...........................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด………………………… 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................................................................................. .... 
 

ประเภท จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (คน) 

โครงการ/กิจกรรม (ระบุ) 

จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มปกติ 
 

    
 
 
 

กลุ่มเสี่ยง 
 

    
 
 
 

กลุ่มมีปัญหา 
 

    
 
 
 

กลุ่มพิเศษ 
(มีความสามารถ
พิเศษ) 
 

    
 
 
 

รวม     
 

 
             ลงชื่อ............................................................. ผู้รายงาน 

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



49 
 

แบบรายงานการสรุปการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (รายงานสพม.) 
โรงเรียน...........................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด………………………… 

ภาคเรียนที่.....................ปีการศึกษา............................ 
ครั้งที่......................สถานที่ประชุม...................................................... 
วันที่..........................เดือน..................................พ. ศ ..........................  

1. จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด...............................คน  มาประชุม  จ านวน................................ คน 
    ไม่มาประชุม จ านวน...............................คน      จ านวนผู้ปกครองที่มาประชุม คิดเป็นร้อยละ..................... 
2. หัวข้อส าคัญของการประชุม  ได้แก่ 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ข้อสรุปจากการประชุม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
4. บรรยากาศประชุมและข้อสังเกต 
     4.1 ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................  
     4.2 การให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
     4.3 การให้การสนับสนับสนุน 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
     4.4 อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................... ........ 

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

หมายเหตุ ให้แนบภาพถ่ายกิจกรรม 1 - 2 รูป  


