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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ที่จะด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะความเป็นคนดี มีความรู้
ความสามารถที่จะด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการ
ท างานที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการเครือข่ายของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จึงก าหนดนโยบายส าคัญให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ 
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 

พระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ความว่า การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ 

ซึ่งตรงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 6 ด้าน ประกอบ ด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ความเสมอภาคและเท่าเทียม การสร้าง
ความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับสมดุลรัฐธรรมนูญการบริหารภาครัฐ   
ซึ่งรัชกาลที่ 10 ทรงเน้นตรงกลาง คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานท า มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีโดยผ่านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังบ่มเพาะอุปนิสัยเพ่ือให้มี
พฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพผู้เรียน มีเป้าประสงค์คือ ผู้เรียน 

ทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคม
อนาคตที่ซับซ้อน สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

จำกรำยงำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ประจ ำปี 2560 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน มีตั้งแต่ในระดับนโยบายไปจนถึงระดับกิจกรรม โครงการ อันได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 การจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 –2564 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.2559 นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560 – 2564 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนและนักศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายใน
การดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแล ให้มี
พัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกันความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
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พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 42 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งครู สายงานการ
สอน การปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 

จากสถิติจ านวนประชากรเด็กและเยาวชน อายุ 0 – 25 ปี พบว่า ลดลงจากปี พ.ศ.2559 จ านวน
21,227,381 คน คิดเป็นร้อยละ 32.07 ของประชากรทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากครอบครัวใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีบุตรน้อยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง เป็นครอบครัวเดี่ยว และโครงสร้างประชากร 

ในประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
อาทิ การขยายตัวของเขตเมือง การพัฒนาเทคโนโลยี ความแตกต่างของคุณลักษณะตามเจเนอเรชั่น 
(Generation) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยรูปแบบใหม่ และการเคลื่อนย้ายถิ่น
ของประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเด็กในช่วงวัย 13 – 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 
พบว่า เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย ความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าของวัยรุ่นไทยอายุ 10 – 19 ปี มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหาการติดเกมและ
การพนันออนไลน์ ช่วงวัยของประชากรที่มีความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุดคือ ประชากร
กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี  กรณีเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดท าท าเนียบเด็ก
อัจฉริยะที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เป็นต้น ส่วนการ
ด าเนินการพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจโดยตรง ได้พยายามที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยด าเนินการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) (กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ : 2561) 

การจะท าเรื่องนี้ให้ส าเร็จได้ เราต้องมี “วิสัยทัศน์ว่าด้วยอนาคตของเยาวชน” ซึ่งประกอบด้วย
นโยบาย บริการ และทรัพยากรที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นการเฉพาะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชากร
ซึ่งมีความหลากหลาย และควรเน้นกลุ่มคนที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ยัง 

เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาตนเอง เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวยากจน 
กลุ่มแม่วัยใส กลุ่มผู้มีความพิการ และกลุ่มวัยรุ่นที่ขาดโอกาสอ่ืน ๆ วิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ควรได้รับ
งบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ เพ่ือเป็นหลักประกันของบริการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในวงกว้าง ความท้าทายดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน แม้ในช่วง 2 – 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทย
จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในงานด้านสิทธิเด็ก แต่ยังมีวัยรุ่นจ านวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงบริการและการ
สนับสนุนขั้นพ้ืนฐาน รายงานล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่าประเทศไทยมีประชากร 

อายุ 15 - 24 ปี จ านวนประมาณ 1.3 ล้านคน ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือระบบการจ้างงาน นอกจากนี้ 
ยังมีวัยรุ่นหญิงคลอดบุตร เฉลี่ยวันละ 300 คน โดยส่วนใหญ่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและประสบ
อุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสในการได้งานท าที่ดีในอนาคต (https://www.unicef.org/thailand/th/stories/ 
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างมั่นใจ) 

ความท้าทายที่ส าคัญคือ การพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นผู้น าที่จะพา
ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระยะยาว สถาบันการศึกษาจึงเป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญ
รองลงมาจากสถาบันครอบครัว บทบาทของสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการขัดเกลาถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมและความรู้ไปยังสมาชิกในสังคม ลักษณะของความสัมพันธ์ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ลูกศิษย์ 
เป็นต้น มีบทบาทที่ส าคัญคือ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกในสังคม  
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ช่วยพัฒนาบุคคลเป็นสมาชิกที่ดี ปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้สมาชิก
ในสังคมเกิดความเจริญงอกงามในด้านต่าง ๆ ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ที่ตนพึง
ปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปสังคม 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ
ก าหนดจุดเน้นเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 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 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
 เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น  การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ้
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพ้ืนที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน 

มีตัวชี้วัดคือ สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้ำประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยี มาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  เรื่องฉลาก 

สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 3.0 
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต  และบริโภคสู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
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 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 เป้ำประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

จากความส าคัญดังกล่าว ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายสู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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 เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัว เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
 
ผลกำรประเมินส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ล าปาง – ล าพูน) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม แต่ไม่บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 3 ตัว ได้แก่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
3. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถต่อยอดการบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียน จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็งเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินการจัดการเรียน  

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

 
 
 
 



7 

จากข้อมูลสารสนเทศ (DMC) พบว่าสถิตินักเรียนออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.27 ด้วยปัญหาที่ส าคัญได้แก่ ปัญหาครอบครัว และ
ออกไปประกอบอาชีพ ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็งเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยครูควรให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนไม่เกิดความท้อถอย 
 4. สถานศึกษาควรด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น หรือ
ครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หาวิธีแก้ไข
ปัญหาและติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลางคันให้กลับเข้าเรียนในระบบ 
 5. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนรายบุคคล
เช่น การเข้าค่ายเพ่ือท ากิจกรรม กิจกรรมชุมนุมและชมรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น 
 6. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เช่นโครงการพ่ีสอนน้อง โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็น
ต้น เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 7. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 8. ควรประสานงานทุกภาคส่วนในการติดตามเด็กโดยแต่งตั้งคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
 
 จากความส าคัญและสภาพปัจจุบันปัญหาของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวข้างต้น น ามาสู่การ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ ปกป้องและคุ้มครองเพ่ือการศึกษาต่อและเพ่ือการประกอบอาชีพสู่อนาคตท่ีดีต่อไป 
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บทที่ 2 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และจุดเน้นในกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมำยให้ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ  

เด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโดยค ำนึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำด้วย
รูปแบบที่เหมำะสม พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบกำรดูแลช่วยเหลือ นักเรียนเป็นกระบวนกำรหนึ่งในเชิง
กำรบริหำรที่ส ำคัญ สถำนศึกษำทุกแห่งต้องด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนส ำคัญ 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 2. กำรคัดกรองนักเรียน 
 3. กำรส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน 
 4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน 
 5. กำรส่งต่อ 
 

ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีข้ันตอน พร้อม
ด้วยวิธีกำรและเครื่องมือกำรท ำงำนที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว และมี
กำรประสำนควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลำกรภำยนอก รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมจำกโรงเรียน 
 กำรดูแลช่วยเหลือ หมำยรวมถึง กำรส่งเสริม กำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีวิธีกำรและเครื่องมือ
ส ำหรับครูที่ปรึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปลอดภัย 
 
มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือกำรประกันคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2550 : 7) ดังนี้ 

1. มำตรฐำนด้ำนนักเรียน มี 1 มำตรฐำน 6 ตัวบ่งชี้ เน้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่ำใน
ตนเองและผู้อื่น สำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพ และสำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

2. มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำร มี 1 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ผู้ปกครอง เครือข่ำยสหวิชำชีพ 

3. มำตรฐำนด้ำนปัจจัย มี 1 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีบุคลำกร สื่อ เครื่องมือที่พอเพียงและ
หลำกหลำย เพ่ือกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ เป็นแนวทำงให้สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้พัฒนำคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกำรประเมินระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
1. มาตรฐานด้านนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 รู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ 
1.1 รู้ควำมสนใจ ควำมถนัด ควำมสำมำรถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเองและมีกำรตรวจสอบทบทวน

เพ่ือปรับปรุงตนเอง 
1.2 สำมำรถวิเครำะห์ ตัดสินใจเลือกประพฤติ-ปฏิบัติตนและเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม 
1.3 กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมเชิงสร้ำงสรรค์และมั่นใจในตนเอง  
1.4 สำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองในด้ำนกำรเรียน และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ 
1.5 แก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี 
2.1 มีน้ ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (กรมอนำมัย) 
2.2 มีสมรรถภำพทำงกำย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
2.3 มีสุขนิสัยในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
2.4 สำมำรถป้องกัน ดูแลสุขภำพตนเองได้ 
2.5 ร่ำเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวได้ 
2.6 เป็นแบบอย่ำงที่ดี ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้อ่ืนได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 มีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย อันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในสิงที่เป็นพิษภัย อันตรำยและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3.2 สำมำรถวิเครำะห์และจ ำแนกสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรำย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3.3 รู้เท่ำทันและกล้ำที่จะปฏิเสธ สิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรำยและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3.4 สำมำรถป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภำวะเสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรคภัย 

อุบัติภัย และปัญหำทำงเพศ 
3.5 สำมำรถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพ่ือน ประพฤติตนตำมแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน และสามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของ
ตนเองได้ 

4.1 ศรัทธำและเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่ำและเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น 
4.2 แสดงออกทำงอำรมณ์ควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสม 
4.3 สำมำรถใช้หลักเหตุผลในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง 
4.4 สำมำรถจัดกำรกับปัญหำและสำมำรถควบคุมกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ของตนเอง 
4.5 มีทักษะในกำรสื่อสำร รับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ ถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด กำรทักทำย กำรแสดง

ควำมชื่นชม กำรปฏิเสธ กำรรับค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

5.1 รับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกของครอบครัว 
5.2 ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสถำนศึกษำ 
5.3 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ประเพณ ีวัฒนธรรม 
5.4 เป็นแบบอย่ำงที่ดีและมีจิตสำธำรณะ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 

6.1 รู้จักงำนและอำชีพ 
6.2 รู้ควำมสนใจด้ำนอำชีพของตนเอง 
6.3 มีแนวทำง และมีเหตุผลในกำรตัดสินใจเลือกอำชีพ 
6.4 มีทักษะพ้ืนฐำนอำชีพที่ถนัดและสนใจ เห็นคุณค่ำในอำชีพสุจริต 

2. มาตรฐานด้านกระบวนการ 
มาตรฐานที ่2 สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สถานศึกษามีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 มีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2 มีกำรคัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
1.3 มีแผนงำน โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำนตำมแผนที่ชัดเจนและมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ 
1.4 พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.1.1 มีกำรรวบรวมข้อมูลเป็นรำยบุคคลด้วยวิธีที่เหมำะสม หลำกหลำย 
2.1.2 มีกำรศึกษำข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
2.1.3 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลนักเรียนรำยบุคคล รำยกลุ่ม/ระดับชั้น ระดับสถำนศึกษำ 
2.1.4 มีกำรน ำข้อมูลไปใช้ส่งเสริม พัฒนำ ช่วยเหลือนักเรียน 

2.2 การจ าแนก คัดกรองนักเรียน 

2.2.1 มีกำรจ ำแนก คัดกรองนักเรียนตำมแนวทำง/เกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
2.2.2 มีกำรสรุปผลกำรจ ำแนก คัดกรองนักเรียนครบทุกคน 
2.2.3 มีกำรสรุปผลกำรจ ำแนกคัดกรองนักเรียนเป็นระดับชั้นและระดับสถำนศึกษำ 
2.2.4 มีกำรน ำผลที่ได้จำกกำรจ ำแนก คัดกรองนักเรียน มำจัดท ำสำรสนเทศ ระดับสถำนศึกษำและ

น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ ส่งเสริม พัฒนำนักเรียน 
2.3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย 

2.3.1 มีแผนงำนโครงกำรกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำนักเรียนและมีกำรน ำแผนไปปฏิบัติ 
2.3.2 มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำนักเรียนที่สอดคล้องกับสำรสนเทศ ผลกำรคัดกรองนักเรียน

ของโรงเรียน 
2.3.3 มีกำรจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่ำงต่อเนื่อง 
2.3.4 มีกำรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนที่ครูที่ปรึกษำ ครูประจ ำชั้น และผู้ปกครองร่วมกันวำง

แนวทำงในกำรดูแลช่วยเหลือพัฒนำนักเรียน 
2.3.5 มีกำรติดตำมพฤติกรรมจำกกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
2.3.6 มีกำรประเมิน สรุปผลและรำยงำน 
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2.4 การปอ้งกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข 

2.4.1 มีกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น 
2.4.2 มีกำรจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
2.4.3 มีกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครองอย่ำงทันเหตุกำรณ์ 
2.4.4 มีกิจกรรม และ/หรือ กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขที่สอดคล้องกับ

สภำพปัญหำ เช่น เพศศึกษำ ประสิทธิภำพ กำรเรียนรู้ตกต่ ำ ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษและผู้มีควำม
ต้องกำรพิเศษ ภำวะซึมเศร้ำ ภำวะทุโภชนำกำร ขำดแคลน ด้อยโอกำส กำรขำดทักษะทำงสังคม  
กำรใช้ยำในทำงที่ผิด สำรเสพติด กำรกลั่นแกล้ง รังแกและกำรใช้ควำมรุนแรง กำรลักขโมย กำรหมกมุ่น
กับเกม และกำรพนัน ฯลฯ 

2.4.5 มีกิจกรรมส่งเสริมกำรดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพ่ือนนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย  
ตำมสภำพปัญหำ เช่น เพ่ือนช่วยเพ่ือน ยุวชนแนะแนว พ่ีดูแลน้อง ฯลฯ 

2.4.6 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ ได้รับกำรป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไขให้มีพฤติกรรมดีข้ึน 
2.5 การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายสหวิชาชีพ 

2.5.1 มีเครือข่ำยกำรส่งต่อภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
2.5.2 มีกำรส่งต่อภำยในและหรือภำยนอกพร้อมข้อมูล ผลกำรช่วยเหลือเบื้องต้น 
2.5.3 มีกำรติดตำม ประเมินผล สรุปผล รำยงำนผลกำรส่งต่อ 
2.5.4 มีกำรปรับปรุง พัฒนำกำรส่งต่ออย่ำงเป็นระบบ 
2.5.5 มีเครือข่ำยสหวิชำชีพที่มีกำรจัดตั้ง มีแผนด ำเนินงำน และมีกิจกรรมกำรประสำนงำน กำร

ร่วมด ำเนินงำนป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

3.1 มีแผนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 
3.3 มีกำรประเมินผลและสรุปรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 
3.4 มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
3.5 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนแก่สำธำรณชน 

3. มาตรฐานด้านปัจจัย 

มาตรฐานที ่3 สถานศึกษามีบุคลากร ส่ือ และเครื่องมือ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 ผู้บริหำรมีกำรก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยกำรบริหำรงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 

1.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3 มีกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
1.4 มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.1 ครูตระหนักเห็นคุณค่ำและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.2 ครูรู้จัก ให้ควำมใกล้ชิด เอำใจใส่ดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่อง 
2.3 ครูสำมำรถปฏิบัติงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.4 ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจพฤติกรรมและพัฒนำกำรของ

นักเรียน ควำมสำมำรถและทักษะในกำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรศึกษำและแก้ปัญหำรำยกรณี กำรสื่อสำรท ำควำม
เข้ำใจ ให้ค ำปรึกษำ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ กำรปรับ
พฤติกรรม กำรป้องกันแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพจิต กำรพัฒนำบุคลิกภำพและทักษะกำรด ำรงชีวิตของนักเรียน 

2.5 ครูให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือผู้ร่วมงำนและสร้ำงเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.1 ผู้ปกครองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรดูแลบุตรหลำน 
3.2 ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.3 โรงเรียนมีเครือข่ำยผู้ปกครองในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.4 ชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ตัวชี้บ่งที ่4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.1 นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรช่วยเหลือผู้อื่น 
4.2 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน 
4.3 นักเรียนมีจิตอำสำในกำรช่วยเหลือผู้อื่น 
4.4 มีกลุ่มนักเรียนแกนน ำในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

5.1 มีสื่อและเครื่องมือในกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
5.2 มีสื่อและเครื่องมือในกำรจ ำแนก คัดกรองนักเรียน 
5.3 มีแนวปฏิบัติ/เกณฑ์กำรจ ำแนก คัดกรองที่อำศัยหลักวิชำและเป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง 
5.4 มีกำรรวบรวม จัดหำ ใช้ และพัฒนำ สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือในกำรส่งเสริม 

ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน 
5.5 มีแบบบันทึกกำรส่งต่อนักเรียน และบันทึกกำรติดตำมผล 

 
มำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจ

ของบุคลำกรทุกฝ่ำยให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน และใช้เป็นกรอบและเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมีศักยภำพมำกขึ้น และมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพที่ชัดเจน ตลอดจน
โรงเรียนสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือเป็นกำรประกัน
คุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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ปรับปรุง 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

โดยใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 

 
 

แผนภาพ กำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ 

 

ศึกษำสภำพและทิศทำงกำรด ำเนินงำน

กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด ำเนินงำนตำมแผน

นิเทศ ก ำกับ ติดตำม

ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภำยใน)

ผลกำรประเมิน

พัฒนำต่อเนื่อง

สรุปรำยงำน/ประชำสัมพันธ์
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แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

กำรน ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ำสู่สถำนศึกษำ มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ประกอบด้วยกิจกรรม
ต่ำง ๆ และน ำไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำ 1 รอบปี ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อประสิทธิภำพของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนต่อไปนี้ 

 
แผนการด าเนนิงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

(ในหนึ่งรอบปี ระหว่างมีนาคม – มีนาคม ถัดไป) 
การด าเนินงาน ระยะเวลาประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผนด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
กิจกรรมที่ 2 วิเครำะห์สภำพควำมพร้อม

พ้ืนฐำนของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

มีนำคม - เมษำยน - ผู้บริหำร 
- ทีมสนับสนุน 

2. ปฏิบัติตามแผน 

กิจกรรมที่ 3 สร้ำงควำมตระหนักและควำม
เข้ำใจกับบุคลำกร 

กิจกรรมที่ 4 ด ำเนินกำรตำมระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

พฤษภำคม - มีนำคม 
ปีถัดไป 

- ทีมสนับสนุน 
- ครูทุกคนในโรงเรียน 

3. ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินเพ่ือทบทวน 
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลเพ่ือพัฒนำและสรุป

รำยงำน 

 
- สิงหำคม และมกรำคม 

ส ำหรับกิจกรรมที่ 5 
- กุมภำพันธ์ 

ส ำหรับกิจกรรมที่ 6 
 

 
- คณะกรรมกำรประเมิน 
เพ่ือทบทวน 
- ทีมน ำและทีมสนับสนุน 

 

 

เตรียมการและวางแผนด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้คณะกรรมกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ 

2. เพ่ือให้ได้ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีด าเนินการ 
ผู้บริหำรและคณะผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังนี้ 
1. ประชุมหำรือเพ่ือก ำหนดโครงสร้ำงบุคลำกรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (ทีมน ำ) คณะกรรมกำรประสำน (ทีมสนับสนุน) และ

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน (ทีมท ำ) 
3. ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรประสำนงำนและ

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์สภาพความพร้อมขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ทรำบสภำพพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้เป็น

ข้อมูลส ำหรับวำงแผนด ำเนินงำน 

2. เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ ตลอดปีกำรศึกษำ 
วิธีด าเนินการ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (ทีมน ำ) และ หรือคณะกรรมกำรประสำน (ทีมสนับสนุน) ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. วิเครำะห์สภำพพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ โดยใช้แบบประเมินหรือแบบส ำรวจกำรด ำเนินงำนระบบ

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือแบบสอบถำมควำมพร้อมพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำที่สถำนศึกษำจัดท ำขึ้นเอง 
เพ่ือศึกษำจุดแข็ง จุดอ่อนในด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำที่มีผลต่อกำรช่วยเหลือนักเรียนและข้อเสนอแนะของครู 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำรแผนปฏิบัติงำน ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรเพ่ือสนับสนุนให้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

 

ปฏิบัติตามแผน 

กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำของระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมีครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลักในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจบทบำทภำระหน้ำที่ของกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. เพ่ือให้บุคลำกำรทุกคนในสถำนศึกษำเข้ำใจขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินงำนและมีกำรประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในสถำนศึกษำในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
วิธีด าเนินการ 

คณะกรรมกำรประสำนงำนด ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกร โดยอำจจัดในลักษณะ 

1. ประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีควำมยินดีร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 

2. ฝึกอบรมบุคลกำร โดยเฉพำะครูที่ปรึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เทคนิค หรือทักษะต่ำง ๆ ใน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น 

3. ประชำสัมพันธ์งำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ประเมินผลกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับบุคลำกรในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและน ำผล

กำรประเมินมำเป็นข้อมลูในกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป 
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กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ครูได้ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ก ำหนดไว้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจำกครูที่ปรึกษำอย่ำงทั่วถึงและตรงตำมสภำพของนักเรียน 

วิธีด าเนินการ 
ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
1. กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ซึ่งอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมด้ำนควำมสำมำรถ ด้ำนสุขภำพและ

ด้ำนครอบครัว 

2. กำรคัดกรองนักเรียน โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหำ 
3. กำรส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่อยู่ในควำมดูแลด้วยกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมโฮมรูม ( Home room) 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom meeting ) 

4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหำด้วยวิธีกำรดังนี้ 
- ให้กำรปรึกษำช่วยเหลือ 
- จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน คือ กิจกรรมในห้องเรียน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ( Buddy ) กิจกรรมซ่อมเสริม และ
กิจกรรมกำรสื่อสำรกับผู้ปกครอง 

5. กำรส่งนักเรียนไปรับกำรช่วยเหลือจำกครูอื่น ๆ เช่น ครูแนะแนวหรือ ฝ่ำยปกครอง เป็นต้น 
- บันทึกหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนและควรบันทึกทุกขั้นตอน 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำน  รำยงำนหัวหน้ำระดับชั้น 

 

ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
กิจกรรมที่ 5 ประเมินเพื่อทบทวน 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรคที่มีในแต่ละระดับ และน ำข้อมูลไปใช้ในกำร
ทบทวนและปรับปรุงระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

2. เพ่ือให้ได้รำยงำนผลกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับชั้นส ำหรับกำรจัดท ำสรุปรำนงำนของ
สถำนศึกษำต่อไป 
วิธีด าเนินการ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแต่งตั้งผู้ท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
กำรด ำเนินงำนของครูในแต่ละระดับชั้น 

2. ด ำเนินกำรประเมินแต่ละระดับชั้น โดยผู้ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง หรือผู้แทนครูในแต่ละระดับซึ่งได้รับ
กำรอบรมหรือมีควำมรู้ทักษะในกำรประเมินโดยด ำเนินกำรประเมินสลับระหว่ำงชั้น 

3. น ำผลดังกล่ำวมำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น 
4. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำรด ำเนินงำนของครูในแต่ละ

ระดับ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. ผู้ท ำหน้ำที่ประเมินจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของแต่ ละระดับ ส่งคณะกรรมกำร

ประสำนงำน เพ่ือรำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำต่อไป 
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กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงาน 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละภำคเรียนและปีกำรศึกษำ 
2. เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง พัฒนำระบบ วิธีกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
วิธีด าเนินการ 

1. ครูที่ปรึกษำแต่ละคนจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนเสนอหัวหน้ำระดับชั้น (ประธำนคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน) ทุกสิ้นภำคเรียน 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนแต่ละระดับจัดท ำรำยงำนสรุปเป็นระดั บ เสนอคณะกรรมกำร
ประสำนงำน 

3. คณะกรรมกำรประสำนงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกหัวหน้ำระดับและจำกกำรประเมิน
เพ่ือทบทวนของแต่ละระดับมำจัดท ำรำยงำนเป็นภำพรวมของสถำนศึกษำ เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

4. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
- ประชุมพิจำรณำ รำยงำนคณะกรรมกำรประสำนงำนในข้อ 3 เพ่ือกำรปรับปรุงและ

พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ 

- นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประสำนงำนและคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรประชุมติดตำมผลอย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 
2 ครั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ทุกกิจกรรมที่กล่ำวถึงนั้น ผู้บริหำร
มีควำมส ำคัญยิ่งต่อควำมส ำเร็จของ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผู้บริหำรจึงควรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน หรือ
ให้ขวัญก ำลังใจแก่ครูด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น 

ร่วมประชุมกับครูในระดับต่ำง ๆ ซึ่งจัด
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง เป็นครั้งครำว และควรจัด
คำบว่ำงให้ครูในแต่ละระดับได้ว่ำงพร้อมกัน 
เพ่ือสะดวกต่อกำรประชุม ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน หรือให้กำรนิเทศแก่ครู เป็นต้น
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การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

 

แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษา 

กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลักในกำร
ด ำเนินงำน มีภำรกิจหลักที่เป็นหัวใจของกำรด ำเนินงำน 5 กิจกรรม คือ 

1. กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
2. กำรคัดกรองนักเรียน 
3. กำรส่งเสริมและพัฒนำ 
4. กำรป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
5. กำรส่งต่อ 

 

 
แผนภาพ กระบวนกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐำนควำมเป็นมำของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม
หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ดังนั้น กำรรู้ข้อมูลที่จ ำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่
จะช่วยให้ครูที่ปรึกษำมีควำมเข้ำใจนักเรียนมำกขึ้น สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือกำรคัดกรองนักเรียน 
เป็นประโยชน์ในกำรส่งเสริมพัฒนำ กำรป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักรเยนได้อย่ำงถูกทำง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์มิใช่กำรใช้ควำมรู้สึกหรือกำรคำดเดำ โดยเฉพำะในกำรแก้ไขปัญหำนักเรียน ซึ่งจะท ำให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลำดต่อกำรช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

ครูที่ปรึกษำควรมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมสำมำรถ 

1.1 กำรเรียน 
1.2 ควำมสำมำรถพิเศษ/อัจฉริยะ 

 2. ด้ำนสุขภำพ 
2.1 ร่ำงกำย/ควำมพิกำร 
2.2 จิตใจ – พฤติกรรม 

 3. ด้ำนครอบครัว 
3.1 เศรษฐกิจ 
3.2 กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ 

 4. ด้ำนสำรเสพติด 
 5. ด้ำนควำมปลอดภัย 
 6. พฤติกรรมทำงเพศ 
 7. ด้ำนอ่ืน ๆ ที่ครูพบเพ่ิมเติม ซึ่งมีควำมส ำคัญหรือเกี่ยวข้องกับกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แนวการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียน 

 

กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

การรู้จักนักเรียน
รายบุคคล 

1. ด้ำนควำมสำมำรถ 
1.1 กำรเรียน 

 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ในแต่ละรำยวิชำ 
2. ผลกำรเรียนเฉลี่ยในแต่

ละภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ
ที่ผ่ำนมำ 

3. ผลกำรสอบวัดควำมรู้
มำตรฐำนระดับชำติ (NT) 

4. พฤติกรรมกำรเรียน 

 
 
- ศึกษำข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน ผลกำรวัด
ควำมรู้มำตรฐำน
ระดับชำติ (NT) 
- สังเกตส ำรวจพฤติกรรม

กำรเรียน เช่น กำรมำเรียน
อย่ำงสม่ ำเสมอ  
เวลำเข้ำชั้นเรียน 

- สัมภำษณ์/สอบถำม 

ครูประจ ำวิชำ  
ผู้ปกครองนักเรียน 
- อ่ืน ๆ 
 

 
 
- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมินจุดแข็งและ

จุดอ่อน 
- แบบทดสอบทำงกำร

เรียนประเภทต่ำง ๆ ที่
สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น
หรือแบบทดสอบ
มำตรฐำนอ่ืน ๆ 

- แบบส ำรวจพฤติกรรม
ทำงกำรเรียน 

- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
- อ่ืน ๆ 

1.2 ควำมสำมำรถ
พิเศษ 

1. พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง
ควำมสำมำรถพิเศษ 

2. ผลงำน ชิ้นงำน โครงงำน 
3. เอกสำรหลักฐำนร่องรอย

แสดงถึงพฤติกรรมที่ 
โดดเด่น 

- สังเกต 
- กำรแสดงออกถึง

ควำมสำมำรถพิเศษ 
ควำมถนัด ควำมสนใจ 
กำรมีบทบำทหน้ำที่พิเศษ
ในสถำนศึกษำ 

- ใช้แบบส ำรวจ
ควำมสำมำรถพิเศษ 10 แวว 

- แบบประเมินพหุปัญญำ 
- อ่ืน ๆ 

- ระเบียนสะสม 
- แบบส ำรวจ 
  ควำมสำมำรถพิเศษ  
10 แวว 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
  เด็กอัจฉริยะ 
- แบบประเมินพหุปัญญำ 
- แฟ้มสะสมผลงำน 
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนเก่ง/ 
  สร้ำงชื่อเสียงให้ 
  สถำนศึกษำ 
- อ่ืน ๆ 
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กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

2. ด้ำนสุขภำพ 
2.1 ร่ำงกำย 

 
1. ควำมปกติ ควำมพิกำร

หรือควำมบกพร่องทำง
ร่ำงกำย เช่น กำรมองเห็น 
กำรได้ยิน บกพร่องด้ำน
กำรพูดและภำษำ  
ออทิสติก หรือพิกำรซ้อน 

2. โรคประจ ำตัว 
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ส่วนสูงกับน้ ำหนัก 
4. ควำมสะอำดของร่ำงกำย 
 

 
- ส ำรวจนักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษ 

- ศึกษำระเบียนสะสม 
- ศึกษำข้อมูลจำกแบบ
บันทึกสุขภำพ 

- กำรสัมภำษณ์ 
- กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 
 

 
- แบบส ำรวจนักเรียนที่มี

ควำมต้องกำรพิเศษ 
- ระเบียนสะสม 
- แบบบันทึกสุขภำพ 
- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
- แบบบันทึกกำรสังเกต 
- อ่ืน ๆ 

 

2.2 จิตใจพฤติกรรม 1. สภำพอำรมณ์ที่มีผลต่อ
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ควำมวิตกกังวลหรือ
ซึมเศร้ำ 

2. ควำมประพฤติ เช่น กำร
ลักขโมย กำรท ำร้ำย
ตนเอง ฯลฯ 

3. พฤติกรรมต่ำง ๆ ที่มีผล
ต่อกำรเรียน 
ควำมสำมำรถพิเศษ และ
กำรปรับตัว เช่น 
พฤติกรรมกำรอยู่ไม่นิ่ง 
สมำธิสั้น 

4. ควำมสัมพันธ์กับเพ่ือน/
ครู/ผู้ปกครอง 

 

- กำรสังเกต 
- กำรสอบถำม 
- เยี่ยมบ้ำน 
- วิเครำะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อน 

- กำรประเมินควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ (EQ) 

- บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน 
- แบบประเมินจุดแข็งและ

จุดอ่อน (SDQ) 
- แบบประเมินควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ (EQ) 
- แบบบันทึกกำรสังเกต 
- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
- อ่ืน ๆ 
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กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

3. ด้ำนครอบครัว 
3.1 เศรษฐกิจ 

 
1. รำยได้ผู้ปกครอง 
2. ภำระหนี้สิน 
3. ควำมเพียงพอของรำยรับ

กับรำยจ่ำย 
4. จ ำนวนเงินที่นักเรียนได้รับ

และใช้จ่ำยในแต่ละวัน 

 
- ศึกษำข้อมูลจำก 

ระเบียนสะสม 
- สัมภำษณ์นักเรียน
ผู้ปกครอง 

- เยี่ยมบ้ำน 
- ศึกษำข้อมูล EIS 
 

 
- ระเบียนสะสม 
- แบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน 
- แบบระบบข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
 

3.2 กำรคุ้มครอง
สวัสดิภำพ 

1. ควำมสำมำรถในกำร
คุ้มครองดูแลนักเรียนได้
อย่ำงปลอดภัย เหมำะสม
ของผู้ปกครอง 

2. ควำมเหมำะสมของ
สภำพที่อยู่อำศัย 

3. ควำมสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว 

4. กำรถูกคุกคำม 

ล่วงละเมิดทำงเพศ 
 

- ศึกษำจำกระเบียนสะสม 
- สังเกต 
- สอบถำม 
- เยี่ยมบ้ำน 
- ส ำรวจเด็กด้อยโอกำส 

- ระเบียนสะสม 
- แบบบันทึกกำรสังเกต 
- แบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน 
- แบบส ำรวจข้อมูล

นักเรียนด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- แบบสรุปจ ำนวนนักเรียน
ด้อยโอกำส 

- อ่ืน ๆ 
 

4. ด้ำนสำรเสพติด 1. พฤติกรรมที่แสดงออก 
2. พฤติกรรมกำรเรียนใน 

ชั้นเรียน 
3. กำรใช้จ่ำยเงิน 
4. กำรคบเพื่อน 
5. สุขภำพและบุคลิกภำพ 
6. สถำนภำพทำงครอบครัว

และสิ่งแวดล้อม 
7. ผลกำรตรวจปัสสำวะ 
 

- สังเกต 
- สัมภำษณ์ 

- สอบถำม 
- เยี่ยมบ้ำน 
- ตรวจสุขภำพ 
- ตรวจปัสสำวะ 
 

- แบบบันทึกกำรสังเกต 
- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
- แบบสอบถำม 

- บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน 
- แบบสรุปผลกำรตรวจ

สุขภำพ 
- แบบสรุปผลกำรตรวจ

ปัสสำวะ 
- อ่ืน ๆ 
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กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

5. ด้ำนควำมปลอดภัย 1. สถำนภำพครอบครัวและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ข้อมูลกำรเดินทำง/ 
กำรใช้ยำนพำหนะ 

3. กำรจัดสภำพแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ 

4. กำรแต่งกำยที่ล่อแหลม
ฯลฯ 

- ศึกษำข้อมูลจำกระเบียน
สะสม 

- กำรประเมินจุดแข็ง 
จุดอ่อนของนักเรียน 

- กำรสัมภำษณ์นักเรียน/
ผู้ปกครอง 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
- อ่ืน ๆ 

- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมินจุดแข็ง 

จุดอ่อนของนักเรียน(SDQ) 
- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์

นักเรียน/ผู้ปกครอง 
- แบบบันทึกกำรสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน 
- แบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน

นักเรียน 
- อ่ืน ๆ  
 

6. พฤติกรรมทำงเพศ 
- พฤติกรรมชู้สำว 
 

1. บุคลิกภำพ 
2. สังเกตพฤติกรรมที่

แสดงออก 

 

- กำรสังเกตพฤติกรรม 
- กำรสัมภำษณ์นักเรียน/

ผู้เกี่ยวข้อง 
- กำรตอบแบบสอบถำม

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น  
ใครเอ่ย 

- กำรท ำแบบทดสอบ
บุคลิกภำพ 

 

- แบบบันทึกกำรสังเกต 
- แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
- แบบสอบถำม 
- แบบทดสอบบุคลิกภำพ 
- ข้อมูลแหล่งต่ำง ๆ เช่น 

จำกเพ่ือน ฝ่ำยปกครอง 
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2. การคัดกรองนักเรียน 

กำรคัดกรองนักเรียน เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล แล้วน ำ
ผลที่ได้มำจ ำแนกตำมเกณฑ์กำรคัดกรองที่สถำนศึกษำได้จัดท ำขึ้น 

สถำนศึกษำควรมีกำรประชุมครู ก ำหนดเกณฑ์กำรคัดกรอง เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน  ให้เป็น 

ที่ยอมรับของครูในสถำนศึกษำ และสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง รวมทั้งให้มีกำรก ำหนดเกณฑ์ว่ำ  

ควำมรุนแรงหรือควำมถ่ีเท่ำไหร่จึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหำ 
 

การคัดกรองนักเรียน จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 

 

 
 
 

กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

การคัดกรองนักเรียน 

กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหำ 
กลุ่มพิเศษ 

 

 
- ข้อมูลกำรศึกษำนักเรียน

รำยบุคคล 

 
1. แยกนักเรียนตำมเกณฑ์

กำรคัดกรองและลงบันทึก
ในแบบสรุปผลกำรคัดกรอง 

2. จัดท ำเอกสำรสนเทศ 

ผลกำรคัดกรองนักเรียน 
 

 
1. เกณฑ์กำรคัดกรอง

นักเรียน 
2. แบบบันทึกกำรคัดกรอง 
3. แบบสรุปผลกำรคัดกรอง 
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จำกกำรคัดกรองจะพบเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษแทรกอยู่ในเด็กทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเด็กที่มีควำมต้องกำร
พิเศษเหล่ำนี้ ได้แก่ 

1. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น 
2. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
3. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
4. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย 
5. เด็กท่ีมีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ 
6. เด็กท่ีมีปัญหำทำงอำรมณ์และพฤติกรรม 
7. เด็กออทิสติก 
8. เด็กอัจฉริยะ 
โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กเหล่ำนี้ ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 

 
 
3. การส่งเสริมและพัฒนา 

กำรส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน เป็นกำรสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในควำมดูแลของครูที่ปรึกษำ 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลำยเป็น
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหำและเป็นกำรช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหำกลับมำมีพฤติกรรมดีขึ้น
ตำมท่ีสถำนศึกษำหรือชุมชนคำดหวัง 
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กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน 

ครูควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนำ
นักเรียนทุกกลุ่ม 
(กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มมีปัญหำ) 

 
1. ข้อมูลนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 
2. ข้อมูลกำรคัดกรอง
นักเรียน 

 
1. กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม 

จัดตำมควำมต้องกำรของ
นักเรียนและให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม 

2. กำรจัดประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน (Classroom 
meeting) 

2.1 กำรจัดประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียนควรจัดประชุมอย่ำง
น้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.2 ครูประจ ำชั้น/ครูที่
ปรึกษำควรเตรียมควำม
พร้อมก่อนกำรประชุมในด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น 
- ข้อมูลนักเรียนแต่ละคน 
- วัตถุประสงค์ในกำรจัด
กิจกรรม 
- กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร
ฯลฯ 

2.3 จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน 

2.4 สรุปและบันทึกหลักฐำน
กำรประชุมผู้ปกครองแต่
ละครั้งเพ่ือประโยชน์ ดังนี้ 
- เป็นหลักฐำนในกำรจัด
ประชุมแต่ละครั้ง 
- เป็นข้อมูลส ำหรับดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
- เป็นข้อมูลส ำหรับกำรจัด
ประชุมให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครองในครั้งต่อไป 

3. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4. โครงกำรพิเศษอ่ืน ๆ 

 
- แบบส ำรวจควำมต้องกำร

ของนักเรียน 
- แบบบันทึกผลกำรจัด

กิจกรรมโฮมรูม 
- แบบประเมินผลกำรจัด

กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมโฮมรูมของ

นักเรียน 
- แบบบันทึกผลกำร

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
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ข้อควรตระหนักในการด าเนนิกิจกรรม 

1. กำรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครูที่ปรึกษำควรระมัดระวัง
ค ำพูดที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกทำงลบ หรือกำรต่อต้ำนจำกผู้ปกครอง เช่น กำรต ำหนินักเรียนหรือผู้ปกครอง กำร
แจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในที่ประชุม 

2. ครูที่ปรึกษำ ควรใช้ค ำพูดที่แสดงถึงควำมเข้ำใจในตัวนักเรียน แสดงถึงควำมห่วงใย เอำใจใส่ของครู
ที่มีต่อนักเรียนทุกคน 

3. ครูที่ปรึกษำ ควรน ำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักในควำมรับผิดชอบและต้องกำร
ปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่บกพร่องของนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 

4. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียน ควรเป็นกิจกรรมหลำกหลำยตำมควำมสนใจของ
นักเรียน เช่น ดนตรี กีฬำ ศิลปะ เป็นต้น 

 
 

4. การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 

ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษำควรให้ควำมเอำใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่ำเทียมกัน  
แต่ส ำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหำนั้นจ ำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องให้ควำมดูแลเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิดและหำ
วิธีกำรช่วยเหลือ ทั้งกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลำยเป็นปัญหำของสังคม 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียนมีหลำยเทคนิค วิธีกำร เช่น 
1. กำรให้กำรปรึกษำเบื้องต้น 
2. กำรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
3. กำรติดตำม ดูแลช่วยเหลือ 
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กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

การป้องกัน
ช่วยเหลือและแก้ไข 

ครูควรจัดกิจกรรม
ป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียนในกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหำ 

 
 
1. ข้อมูลนักเรียนเป็น

รำยบุคคล 
- ประวัติส่วนตัว 
- ข้อมูลสุขภำพ 
- ข้อมูลด้ำนกำรเรียน 
- ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
- ข้อมูลครอบครัว 
ฯลฯ 

2. ข้อมูลกำรคัดกรอง
นักเรียน 

3. ข้อมูลจำกผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
 
1. ให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น 
2. ประสำนกับครู และ

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพื่อกำร
จัดกิจกรรม เช่น 
- กิจกรรมในห้องเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมซ่อมเสริม 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

3. ติตตำม/รำยงำนผล
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
- แบบบันทึกกำรให้

ค ำปรึกษำ 
- แบบบันทึกผลกำร

ประสำนและช่วยเหลือ
นักเรียน 

- แบบบันทึกกำรติดตำม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 

5. การส่งต่อ 

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของนักเรียน โดยครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปัญหำยำกต่อกำรช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  
ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กรณีที่มีเด็กมีควำมสำมำรถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ เด็กด้อยโอกำส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำร
ส่งเสริมพัฒนำและช่วยเหลืออย่ำงถูกทำงและรวดเร็วขึ้น 

การส่งต่อ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. กำรส่งต่อภำยใน ครูที่ปรึกษำส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องที่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ
นักเรียนได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของนักเรียน 

2. กำรส่งต่อภำยนอก เป็นกำรส่งนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้
ช่วยเหลือพัฒนำนักเรียน กรณีที่เกินควำมสำมำรถของสถำนศึกษำ โดยครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำรส่งต่อและมีกำรติดต่อรับทรำบช่วยเหลือเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง กำรด ำเนินกำรส่งต่ออย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพจึงมีกระบวนกำรดังนี้ 
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กระบวนการ
ด าเนินงาน/ประเด็น

ที่พิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล 

การส่งต่อ 

1. ส่งต่อภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งต่อภำยนอก 

 
- ประวัติส่วนตัว 
- ข้อมูลสุขภำพ 
- ข้อมูลด้ำนกำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท ำควำมเข้ำใจและชี้แจง
นักเรียนถึงควำมจ ำเป็นที่
ต้องส่งต่อ 

2. ประสำนกับครูที่จะ
ช่วยเหลือต่อ 

3. สรุปข้อมูลนักเรียนและ
วิธีกำรช่วยเหลือที่ผ่ำนมำ
ในบันทึกกำรส่งต่อ 

4. นัดหมำย วัน เวลำ 
สถำนที่ที่จะไปพบครูที่รับ
กำรช่วยเหลือต่อ 

5. ติดตำมผลกำรช่วยเหลือ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
1. แบบบันทึกกำรส่งต่อ

ภำยในของโรงเรียนเป็น
รำยบุคคล/กลุ่ม 

2. แบบรำยงำนแจ้งผลกำร
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
- ข้อมูลครอบครัว 
- ข้อมูลที่ได้รับกำร
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ส่งต่อผู้เชี่ยวชำญภำยนอก 
- ในกรณีของนักเรียนที่
ยำกต่อกำรช่วยเหลือ  
ครูแนะแนว/ผู้เกี่ยวข้องส่ง
ต่อผู้เชี่ยวชำญภำยนอก 

- ติดตำมผลกำรช่วยเหลือ
ของผู้เชี่ยวชำญและรำยงำน
ผลกำรช่วยเหลือ 
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การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูแนะแนว/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวการปฏิบัติของครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ครูฝ่ายวิชาการ/งานพยาบาลที่รับนักเรียนจาก

การส่งต่อของครูที่ปรึกษา 
กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อครูที่ปรึกษำได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น

แล้ว พบกรณีที่ยำกต่อกำรแก้ไข ซึ่งด ำเนินกำรส่งต่อให้ครูแนะแนว ครูฝ่ำยปกครอง ครูฝ่ำยวิชำกำร หรืองำน
พยำบำล ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อดังแผนภำพแสดงกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำ
นักเรียน 

 

 
แผนภาพ กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูแนะแนว/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
ครูแนะแนวหรือฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รับนักเรียนส่งต่อจำกครูที่ปรึกษำ ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ

และประสำนกับครูที่ปรึกษำ เพ่ือแจ้งผลกำรช่วยเหลือ 
ถ้ำนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ก็จะอยู่ในควำมดูแลของครูที่ปรึกษำ แต่ถ้ำยังไม่ดีขึ้นก็น ำเข้ำที่ประชุม

ปรึกษำรำยกรณี (Case Conference) เพ่ือร่วมมือกันในกำรแก้ไขปัญหำของนักเรียน จนพฤติกรรมดีขึ้น 

ก็ส่งกลับไปอยู่ในควำมดูแลของครูที่ปรึกษำ 
ในบำงกรณี แม้จะเข้ำที่ประชุมปรึกษำรำยกรณีแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น ยำกต่อกำรช่วยเหลือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อำจเป็นฝ่ำยปกครองหรือแนะแนวก็ด ำเนินกำรส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชำญภำยนอก เพ่ือหำสำเหตุและแก้ไขต่อไป 
กำรส่งต่อเป็นวิธีกำรช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงถูกวิธี ตำมทักษะในวิชำชีพของผู้เชี่ยวชำญในแต่ละทำง

เพ่ือให้เกิดผลดีที่สุดต่อนักเรียน 
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ข้อควรตระหนัก 

ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนช่วงชั้นและสถำนศึกษำ ควรมีกำรส่งต่อข้อมูล เช่น ควำมสำมำรถพิเศษ 
ปัญหำพฤติกรรม โรคประจ ำตัว เพ่ือให้มีกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องและให้ผู้ดูแลในสถำนศึกษำใหม่มีข้อมูล
เบื้องต้นในกำรวำงแผนป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือได้ทันเหตุกำรณ์และมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรส่งต่อข้อมูลต้องเป็น ความลับ และส่งต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
 
 
ผลส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 1. บุคลำกรทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. ผู้รับผิดชอบ วำงระบบและด ำเนินงำนตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับภำรกิจของสถำนศึกษำได้ 
 4. สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและเป็นประชำธิปไตย 
 5. มีสำรสนเทศของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6. มีข้อมูลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำน สรุปรำยงำนและ
ประชำสัมพันธ์ 
 
 

 
 

แผนภาพ กลยุทธ์ควำมส ำเร็จในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

กล
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ธ์ค
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มส
 าเร

็จ

การบริหารเชิงระบบ

กำรวำงแผน

กำรด ำเนินงำน

กำรตรวจสอบ/ประเมินผล

กำรปรับปรุงพัฒนำ

การท างานเป็นทีม

ทีมน ำ

ทีมสนับสนุน

ทีมท ำ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน

ภำยนอกโรงเรียน

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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1. การบริหารเชิงระบบ 

การวางแผน (Plan) เป็นกำรวำงระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรก 

ที่ส ำคัญที่สุด จะต้องก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนเป็นกระบวนกำร แต่ละขั้นตอน
มีวิธีกำรปฏิบัติเป็นมำตรฐำน และกำรบันทึกกำรท ำงำนเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจำก
บันทึกนี้จะน ำไปสู่กำรตรวจสอบประเมินตนเองและให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้ และ
เป็นสำรสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของ 
ระบบย่อย ส่งผลถึงคุณภำพรวมของโรงเรียนทั้งระบบ 

การด าเนินงาน (Do) เป็นกำรปฏิบัติร่วมกันของทุกคน โดยใช้
กระบวนกำร วิธีกำร และบันทึก บุคคลภำยในองค์กรที่รับผิดชอบในระบบย่อย
ต่ำง ๆ จะปฏิบัติและบันทึกต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) เป็นกำรประเมินตนเอง ร่วมกัน
ประเมิน หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินภำยในระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงทีมย่อยใน
โรงเรียน 

การปรับปรุงพัฒนา (Act) เป็นกำรน ำผลกำรประเมินมำแก้ไขพัฒนำ
งำน ซึ่งอำจจะแก้ไขพัฒนำในส่วนที่เป็นกระบวนกำร วิธีกำร ปัจจัยหรือกำร
บันทึกให้ดีขึ้นจนระบบคุณภำพหรือวงจรคุณภำพเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนของ
องค์กรอย่ำงยั่งยืน 

 

2. การท างานเป็นทีม 

ทีมน า ได้แก่ คณะผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ซึ่งจะเป็นผู้วิเครำะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง จัดท ำแผนกลยุทธ์ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และสนับสนุน เสริมสร้ำงพลังร่วม (Empowerment) 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทีมสนับสนุน เป็นทีมหลักในกำรสนับสนุนประสำนงำนด้ำนวิชำกำรและอ่ืน ๆ ให้เกิดกำรสร้ำงระบบ
คุณภำพขึ้น ทีมสนับสนุนจะเป็นใครขึ้นกับกำรพัฒนำระบบว่ำมีจุดเน้นที่ระบบใด เช่น ทีมสนับสนุนของระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้ำทีมคือ รองผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 

ทีมท า เป็นทีมที่สมำชิกรับผิดชอบกำรท ำงำนโดยตรง เช่น ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ  
ทีมระดับชั้น ครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำกิจกรรมต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ 
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3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะท ำให้ได้รับทรำบจุดอ่อน จุดแข็งในกำรด ำเนินงำนของตน เพ่ือให้เกิด

แนวทำงที่จะพัฒนำให้มีคุณภำพสูงขึ้น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท ำได้ทั้งภำยในโรงเรียนและระหว่ำงโรงเรียน 
โดยมีบรรยำกำศกำรท ำงำนที่เป็นกันเอง ไม่ใช้กำรสั่งกำรหรือบังคับบัญชำ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนเกิด
ควำมรู้สึกท่ีดี ไม่ต้องกังวลเรื่องกำรประเมิน ตรวจสอบจำกผู้บังคับบัญชำ 
 

4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรพัฒนำงำน ช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะน ำไปใช้ปรับปรุงงำนต่อไป 

กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้ำหมำย
อย่ำงมีคุณภำพ ควรด ำเนินกำรให้เป็นระบบดังนี้ 

 
ขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

 

4. การปรับปรุงพัฒนา (A)

น ำผลกำรประเมินมำปรับปรงุ
และด ำเนินกำรตำมแผนใหม่อย่ำงต่อเนื่อง

3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C)

1. ตรวจสอบติดตำม
2.ประเมินวิเครำะห์ จัดท ำรำยงำน

2. การด าเนินงาน (D)

ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย 
ตำมสภำพจริง

1. การวางแผน (P)

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เครื่องมือ วิธีกำร
3. ก ำหนดแผนงำน/ปฏิทิน
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บทที่ 3 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
 

นโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
“Love & Care = No School Left Behind” 

“รู้จัก รัก เข้าใจ และห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
ด้วย SPC.35 Model for Student’s Competency in C21. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 
 
 

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
แบบมุ่งเป้าเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 
 

 SPC.35 Model หมายถึง รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
(Student’s Potential in 21st Century) แบบมุ่งเป้าที่ตัวผู้เรียน (Focus on student) ด้วย 3 มาตรฐาน
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง มีแนวด าเนินการด้วย 5 ขั้นตอน (Re 5 Steps) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีศักยภาพในศตวรรษท่ี 21(Student’s Potential in 21st Century) มีสมรรถนะ
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศตามพหุปัญญา 8 ด้าน มีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 2. (dot) คือจุดเน้น (Focus on Student) มุ่งเป้าหมายที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
  1) มาตรฐานด้านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ เน้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  2) มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง เครือข่ายสหวิชาชีพ 
  3) มาตรฐานด้านปัจจัย มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือที่พอเพียง
และหลากหลาย เพ่ือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. 5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 5 Steps ประกอบด้วย 
  1) ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา/คัดกรอง  (Review & Classifies) ประเภทของ
สถานศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเข้มแข็ง กลุ่มต้องการพัฒนา และกลุ่มต้องให้ความช่วยเหลือ 
  2) ทบทวนสู่เป้าหมาย (Re-check to Goal) เพ่ือวางแผนพัฒนาแต่ละกลุ่มสถานศึกษา โดย
จัดท าเป็นคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 
  3) หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ (Real various Activities) ประกอบด้วย 
  3.1 ประชุมสร้างความตระหนัก ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่ ถึงความส าคัญของการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ 
  3.2 เสริมสร้างองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายประเด็นปัญหา/ถอด

บทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม/ดีเด่น 
  3.3 โรงเรียนด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบใน 5 ขั้นตอน และคุ้มครอง

นักเรียนตามประเด็นปัญหา อย่างเข้มแข็ง 100% 

SPC.35 

Model 
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4. ตรวจเยี่ยม ชี้แนะ ส่งเสริมและสนับสนุน (Recommend & Support) การด าเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และประเมินระบบ/ให้ผลย้อนกลับ 

5. รายงานสรุปสู่ความเป็นเลิศ (Report to BP.) โรงเรียนน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมเติมเต็มสู่การ
เผยแพร่ผลงานในเวทีระดับที่สูงขึ้นสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องชมเชยโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครูที่มีผลงานในการ
คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ และน าผลการด าเนินงานมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบฯ ต่อไป 
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กระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

 
 

 
 

การศึกษาข้อมูลสถานศึกษา

การคัดกรองสถานศึกษา

สถานศึกษาท่ีมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง

สถานศึกษาท่ีมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ที่ต้องการการพัฒนา

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน

1.การรู้จัก
นักเรียน

รายบุคคล

2.การคัดกรอง
นักเรียน

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา

กลุ่มความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ
- เป็นเลิศ
- บกพร่อง

3.การส่งเสริม
และพัฒนา
นักเรียน

4.การแก้ไข
ปัญหานักเรียน

การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

ประเด็นปัญหา

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การกลั่นแกล้ง
การติดเกม
ยาเสพติด
พฤติกรรม

อ่ืน ๆ

สภาพแวดล้อม เครือข่ายความ
ร่วมมือ

5.การส่งต่อ

สถานศึกษาที่มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ

พัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 

พัฒนา/แก้ไขปัญหา 

รายงานการปฏิบัติงานด้วยนวตักรรมการแก้ปญัหา/พัฒนา 

การยกย่องชมเชย/เป็นแบบอย่างที่ดี 
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บทที่ 4 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

 
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาจากครอบครัว ผู้ปกครองให้

การยอมรับและคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน การดูแลด้วยการเอาใจใส่ สถานศึกษาจะต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียนเป็นหลัก ให้เด็กนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มี
ความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนต้องครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งสอนทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรมศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ นั่นคือ เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้เป็น “คนดี เก่ง และมีความสุข” 

นอกจากนี้ ครูต้องบูรณาการเนื้อหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมอย่างเป็น
องค์รวมโดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม สถานศึกษาต้องจัดระบบงาน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน 
น าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน โดยการน ากระบวนการของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม เด็กนักเรียนจะต้อง
ได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เป็นบทบาทหน้าที่ที่
ส าคัญที่สุดที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการโดยต้องจัดให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูเป็นผู้มีความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเพ่ือคุ้มครองดูแลเด็กนักเรียน สถานศึกษาเป็น
สถานที่ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน ดังนั้นในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง  สถานศึกษาต้องส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กนักเรียนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของเด็กนักเรียน รวมทั้ง
การปกป้อง คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การสร้าง
ความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของเด็กนักเรียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดี และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

การคุ้มครอง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสี่ยง หรือต้องสงสัยว่าถูกกระท ารุนแรง หรือ
ล่วงละเมิดเด็กนักเรียนที่ถูกกระท ารุนแรง หรือถูกล่วงละเมิด และเด็กนักเรียนที่กระท ารุนแรง หรือล่วงละเมิด
ต่อบุคคลอ่ืน โดยมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน เป็นหลัก
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐาน 

การช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ
การด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 

ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพ เพ่ือมุ่ง
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ เป็นกระบวนการอยู่บนพื้นฐานที่มีจุดประสงค์ และเป้าหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
โดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการประเมินสภาพการณ์ของปัญหา และมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันทั้งกระบวนการ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) มูลนิธิต่าง ๆ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ 
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พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ต า รวจ องค์กรเพ่ือการกุศล 
บ้านพักเด็กและครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) หมายถึง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภายใต้ชื่อ OSCC (One Stop Crisis 
Center) เป็นศูนย์บริการประชาชน ผู้ประสบปัญหาที่มีลักษณะบูรณาการและครบวงจร โดยมีหน้าที่รับแจ้งเหตุ 
เบาะแส ประสาน ส่งต่อ และติดตามการใช้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้
แรงงานเด็ก การกระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

 
กระบวนการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

การด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและ
เครื่องมือโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ 
2. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 รายงานเหตุการณ์ และแจ้งไปยังศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากกรณีต้องการพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
แจ้งตามสภาพปัญหาที่ต้องการช่วยเหลือ เช่น ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 24 ต ารวจ พนักงานฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล เป็นต้น 

3. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นโดยทันที 
4. ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 
5. กรณีเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง ให้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองขั้นต้นกับเด็ก

นักเรียนผู้ประสบเหตุ ซึ่งจะต้องค านึงถึงผลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน พร้อมด าเนินการหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และกรณีเร่งด่วนให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทันที 

6. กรณีเด็กนักเรียนพึงได้รับการสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ 
7. ประสานข้อมูล จัดท า/จัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา และรายงานไปยัง สพป./สพม./สพฐ. และ

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
8. รายงานและประสานความร่วมมือเพ่ือส่งต่อความรับผิดชอบด้านข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
9. ติดตามสถานการณ์ ทบทวนการด าเนินงาน และรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 
กรณีเร่งด่วนของการรายงาน 

1. กรณีเป็นข่าว สื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ ให้สถานศึกษาประมวลสถานการณ์แล้วรายงานต่อ
ต้นสังกัดทันที ตามช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ โทรสาร และ
หนังสือราชการ 

2. กรณีฉุกเฉิน/รุนแรง ให้รายงานต่อต้นสังกัดทราบทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ตามแบบรายงาน  
ฉก.01 โดยติดตามผลพร้อมรายงานเป็นระยะ 

3. กรณีเรื่องยุติแล้ว ให้รายงานการด าเนินงานตามแบบสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนตามล าดับขั้นเพ่ือให้การรายงานมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบผลการรายงาน
อีกครั้ง พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
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บทบาทการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
บทบาทของครู 
1. ให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาและมีความรู้ 
2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน และให้ค าปรึกษากับเด็กนักเรียน 
3. จัดสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังปัจจัย/พื้นท่ีเสี่ยงด้านสังคมรอบ ๆ ตัวเด็กนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและนอกชั้นเรียน 
5. ดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมให้พ่อแม่ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
7. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กนักเรียน 
8. สร้างเครือข่าย/ประสานความร่วมมือในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
9. มีเครื่องมือในการติดตามสภาวะเด็กนักเรียน 
10. ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนเบื้องต้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับเด็กนักเรียน 
11. รายงานต่อ สพป./สพม. เมื่อพบเหตุความผิดปกติ 

 
บทบาทสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โดยจัดระบบคัดกรอง ระบบการ

เข้าถึงสภาวะปัญหาของเด็กนักเรียน ระบบการประเมินสภาวะปัญหา และระบบการให้ค าปรึกษา 
3. ป้องกันและเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เด็กนักเรียนเสี่ยงต่อภัยอันตราย ป้องกันให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจาก

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคล โดยสถานศึกษาจะต้องหามาตรการป้องกัน แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 
และมีระบบกฎเกณฑ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม 

4. จัดระบบงานและกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนและผู้มีส่วนร่วม 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแจ้งเหตุ พร้อมทั้งรายงาน สพป./สพม. ทราบ 
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แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนและกรณีศึกษา 
1. กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
2. โรคติดต่อในสถานศึกษา 
3. ยาเสพติด 
4. ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
5. นักเรียนติดเกม/สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน 
6. ภาวะจิตเวช 
7. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 
8. อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา 
9. อุบัติเหตุในสถานศึกษา 
10. การจมน้ า 
11. กรณีความรุนแรง 
12. นักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 
13. อุปทานหมู่ 
14. นักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา 
15. การกลั่นแกล้งรังแก (Bully) 
16. ภัยพิบัต ิ
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1. กรณีล่วงละเมิดทางเพศ 
 

 
 

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอๆ ในสังคม ทั้งการล่วงละเมิดด้วยค าพูด การสัมผัส 
การแอบดู รวมถึงการกระท ารุนแรงทางเพศ เด็กนักเรียนจึงควรรู้วิธีป้องกัน และหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระท าที่มีผลท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเสียหายเกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศ ได้แก่ กระท าช าเรา อนาจาร เป็นต้น ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ 
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มาตรการป้องกัน 
1. ให้ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ในการป้องกัน หาทาง

ออกเม่ือต้องเผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมิด 
2. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

และต้องท างานเป็นทีม 
3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียน ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคล

ทั้งท่ีอยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการจัดตั้งเวรยามตรวจตราพ้ืนที่

จุดเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน และจากบุคคลอื่น 
5. สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเฉพาะการดูแล

ป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
6. ก าหนดโทษและมาตรการที่เข้มแข็งต่อผู้กระท าผิดรุนแรง 
 

แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องใน

สถานศึกษา สพป./สพม./สพฐ. ทันที 
2. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึก

ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 
3. ประสานทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพป./สพม. ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้มีหน้าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

4. เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่าย/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนร้องขอมา
พูดคุย/รับทราบเหตุการณ์ และให้ค าปรึกษา 

5. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สถานพยาบาลในพ้ืนที่ เพ่ือน าเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจ
รักษาด้านร่างกายและจิตใจภายใน 24 ชั่วโมง 

6. แจ้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนหาแนวทาง และวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน 
7. ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ พิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระท าและผู้กระท า 
8. กรณีเด็กนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครู ให้เชิญคณะกรรมการ

สถานศึกษามาปรึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในสถานศึกษา และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

9. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกระท าการละเมิด ให้ด าเนินการทางวินัย สรุป และ
จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสานศึกษาทราบ 

10. ติดตามผล/เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเป็นระยะ ให้ค าปรึกษา/ให้ก าลังใจ 
11. จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็ก

นักเรียนต่อไป 
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มาตรการการด าเนินงานของผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. 
1. ผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ.รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที กรณีเร่งด่วน 
2. มอบทีมผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เมื่อทราบและตรวจร่างกายภายใน 24 ชั่วโมง 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ ให้รายงานผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. ทันที 
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ 
6. ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัส มีข้อ

ร้องเรียน และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
พิเศษ หรือผู้ที่มีอ านาจสั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ 
โดยไม่ชักช้า และเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

7. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประชุม วางแผน ก าหนดแนว
ปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล 

8. สถานศึกษาต้องด าเนินระงับเหตุภยันตรายจากบุคคลภายนอก การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
9. เมื่อปรากฏว่า มีเด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศให้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีและให้

เสร็จสิ้นโดยเร็ว ให้ทราบผลอย่างช้าภายใน 10 วัน และถ้าเห็นว่ากระท าผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
พร้อมกับให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

10. ห้ามช่วยเหลือผู้กระท าผิดให้ไม่ต้องรับโทษหรือเข้าไปไกล่เกลี่ย ประนีประนอมความกับผู้เสียหาย 
11. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจร่างกายโดยเร็ว อย่างช้า

ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นหลักฐานในคดี 
12. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ถูกร้องเรียนกล่าวหา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา 

กรณีมีพฤติการณ์ล่วงละเมิดสิทธิทางเพศเด็กนักเรียน ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานการ
ด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบโดยด่วน 

13. กรณีปรากฎพยานหลักฐานเบื้องต้น และมีเหตุอันน่าเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชาย้ายผู้ถูกล่าวหาออกจากสถานศึกษา เพ่ือให้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ชัดเจน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบสวนป้องกัน การข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียน 

14. เมื่อปรากฎมูลกรณีอันเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้อง
คดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความ
เสียหาย หรือผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อความไม่สงบ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการ
สอบสวน 
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แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาล 
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว 
3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
4. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
5. สถานีต ารวจ 
6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
7. นักจิตวิทยา 
8. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
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2. โรคติดต่อในสถานศึกษา 
 

 
 

โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลินทรีย์ต่าง  ๆ เป็นสาเหตุ
ของโรค และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยร่วมที่ส าคัญที่
จะท าให้เกิดโรคติดต่อนั้น ๆ กรมอนามัยได้รวบรวมนิยามของโรคติดต่อ จากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2563 หมายถึง โรคซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อ ส าหรับทั่วประเทศ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน ประกาศให้เป็นโรคติดต่อในกรณีท่ีตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่าโรค
ใดโรคหนึ่ง เป็นโรคซึ่งอาจติดต่อแพร่ระบาดเป็นอันตรายแก่ประชาชนได้ 
 
มาตรการป้องกัน 

การตรวจร่างกายเด็กนักเรียนก่อนรับเข้าเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคน แนบผลเอกสารการตรวจสุขภาพ 
(ระเบียนสุขภาพ) จากโรงเรียนเดิม 

1. ควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เด็กนักเรียนที่มีโรคประจ าตัวควรได้รับการดูแลจาก
แพทย์อย่างใกล้ชิด และควรมีสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพประจ าตัวทุกคน 

2. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในสถานศึกษา ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขายอาหาร ฯลฯ 
ควรได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3. สถานศึกษาต้องมีการจัดการสุขาภิบาลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตาม
หลักสุขาภิบาลสถานศึกษา (รายละเอียดคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 หน้า 99 - 107) 
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4. สถานศึกษามีการให้ความรู้แก่ ครูบุคลากร และเด็กนักเรียน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อโดยตรง รวมถึงการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
มาเป็นวิทยากรให้กับเด็กนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม 

 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. คัดกรองนักเรียน แยกเด็กนักเรียนที่ป่วยออก 
2. ส่งต่อสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือโทรศัพท์แจ้งศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และวิทยุสื่อสารช่องความถี่ 

147.300 MHz. 
3. รายงานผู้บังคับบัญชา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด 
4. แจ้งบิดา มารดา ญาติ และผู้ปกครองทราบ 
5. กรณีเป็นโรคติดต่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา ปิดสถานศึกษา โดยค า แนะน าจาก

สถานพยาบาลในพื้นที ่
6. ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค โดยประสานกับสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
7. ติดตามผล เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ และป้องกันการแพร่ระบาด 
8. ด าเนินการตามนโยบายมาตรการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ในสถานศึกษา 

 
แนวทางการด าเนินงานของ สพฐ. 

1. รายงานให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที 
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. ประสานให้ความช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการ ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวสถานการณ์รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที 
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น และกลับสู่ภาวะปกติ 
 

แหล่งช่วยเหลือ 
 1. สถานพยาบาลใกล้เคียง 
 2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
 3. วิทยุสื่อสารช่องความถ่ี 147.300 MHz. 
 4. ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต กทม./เมืองพัทยา 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. ยาเสพติด 
 

 
 

ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น หรือวัตถุใด เมื่อเสพ
เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ 
ในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้ง
ร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 
 
มาตรการป้องกัน 

1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้เด็กนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
4. การด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ควรให้เด็กนักเรียนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน าและดูแล 
5. สถานศึกษาต้องด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. 
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6. สร้างเครือข่ายภายนอกในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา เช่น โครงการครู DEAR, โครงการ  
1 โรงเรียน 1 ต ารวจ และโครงการตาสับปะรด เป็นต้น 

7. จัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE และเพ่ือนช่วยเพื่อน 
8. ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ครูที่ปรึกษาคัดกรองเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน และการคัดกรองนักเรียน ออกมา 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า 

2. หากครูที่ปรึกษาพบเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และมียาเสพติดไว้ในครอบครองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2.2 ด าเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ โดยเข้าสู่กระบวนการ

บ าบัดรักษา 
2.3 ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล การด าเนินการให้ผู้บริหาร

สถานศึกษารับทราบ 
2.4 สถานศึกษารายงาน สพป./สพม. 

3. กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมาย 
4. กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สถานศึกษาด า เนินการออก

หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ 
 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานพยาบาล 
4. สถานีต ารวจ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

4. ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
 

 
 

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน หมายถึง เด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ไม่ได้มีการวางแผนจะให้เกิด 
โดยมีสาเหตุจากการไม่มีความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคุมก าเนิด การถูกข่มขืน
จนตั้งครรภ์ ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การไม่รับผิดชอบของบิดาเด็กใน
ครรภ์ เป็นต้น 
 
มาตรการป้องกัน 

1. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เอาใจใส่เด็ก
นักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้องท างานเป็นทีม 

2. สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนถึงแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไข ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เบื้องต้น และตั้งครรภ์
ในวัยเรียน 
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3. จัดท าฐานข้อมูลเด็กนักเรียนทุกคนตามกระบวนการคัดกรองระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รวมทั้งมีรายชื่อเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงด้านต่าง  ๆ โดยแจ้งผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ และเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหา โดยการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ และ
วิธีการที่เหมาะสม หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ส่งต่อจะเป็นภายในหรือภายนอกแล้วแต่กรณี 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเรื่องเพศศึกษาตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก
นักเรียน 

5. ให้สถานศึกษาก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนหญิงและเด็กนักเรียนชายกลุ่มเสี่ยงที่
อาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเชิงลึก และวิธีการที่หลากหลาย
ทันสมัย 
 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ตรวจสอบข้อมูลเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ครูให้การแนะน าและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเบื้องต้นทั้งสองฝ่าย และบันทึกข้อมูลตามแบบ

รายงาน ฉก.01 
3. พาเด็กนักเรียนตรวจร่างกาย 
4. เชิญผู้ปกครองของคู่กรณีหรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ ผู้ที่เด็กนักเรียนร้องขอมาพูดคุยรับทราบ

เหตุการณ์และให้ค าปรึกษา 
5. จัดผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการช่วยเหลือ และทีมสหวิชาชีพ เช่น สพท. ส านักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว โรงพยาบาล เป็นต้น 
7. ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ หรือจัดการศึกษาทางเลือก หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ส าหรับเด็กก้าวพลาด 
8. สถานศึกษาต้องไม่ผลักดันให้เด็กนักเรียนออกจากสถานศึกษา หาทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนตาม

ความเหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งประสานทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ/ส่งต่อ 
9. สรุปรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที 
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที 
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. สถานพยาบาล 
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว 
3. แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือเด็กก้าวพลาด ของ ฉก.ชน.สพฐ. 
4. แนวทางการดูแลท้องไม่พร้อม กระทรวงสาธารณสุข 
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5. เด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/เล่นพนัน 
 

 
 

เด็กนักเรียนติดเกม (สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) หมายถึง เด็กนักเรียน 
ที่หมกมุ่นกับการเล่นเกม/หมกมุ่นในการใช้สื่อลามกอนาจาร ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร หรือ
หมกมุ่น ในกิจกรรมคาราโอเกะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จนไม่สามารถควบคุมตนเองในเวลาที่ก าหนด 
ถ้าไม่ได้เล่นจะกระวนกระวายใจมาก บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน จนส่งผลกระทบต่อตัวเด็กนักเรียน ทั้งด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของพลเมืองในสังคม 

เด็กนักเรียนเล่นพนัน หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมเล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือ
มั่วสุมในวงการพนัน ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นเด็กนักเรียน มีพฤติกรรมการเล่นเอาเงิน และ
สิ่งของมีค่าด้วยการเสี่ยงโชค หรือใช้ความสามารถโดยคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความช า นาญ  
เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งเสี่ยงโชค ถ้าเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเล่นการพนันจนติดเป็นนิสั ย  
จะส่งผลให้เด็กนักเรียนขาดความซื่อสัตย์ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
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มาตรการป้องกัน 
1. สถานศึกษาก าหนดมาตรการป้องกัน โดยจัดท าระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยความประพฤติเด็ก

นักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศึกษาก าหนดมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึง

ประโยชน์และโทษของการเล่นเกม การใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยส่งเสริมการ
จัดอบรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และสังคม จัดค่ายกิจกรรม จัดโครงการหยุดการพนัน 
เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ค้นพบ และแสดงศักยภาพเชิงบวก กิจกรรมจิตอาสา สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้เด็ก
นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามความถนัด และความสนใจสนใจ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ และ
ส่งเสริมให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวสร้างให้เด็กนักเรียนห่างไกลการพนัน ห่างไกลการติดเกม เป็นต้น 

3. สถานศึกษาก าหนดมาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมเร่งรัดพัฒนา
ครูประจ าชั้นให้สามารถท าหน้าที่ได้ทั้งครูปกครองและครูแนะแนว เพ่ือช่วยเหลือ สร้างเจตคติที่ดีในการปรับ
พฤติกรรมของเด็กนักเรียนในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิชาการ อาจมอบหมายงาน
ให้เด็กนักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ท้าทาย เสริมสร้าง
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโรงเรียน 

4. สถานศึกษาก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กนักเรียนเรื่องการ
เล่นเกม/สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์/เล่นพนัน สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการก ากับ ดูแล ติดตาม
พฤติกรรมของเด็กนักเรียนขณะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางด้าน
วิชาการ 

5. มาตรการเฝ้าระวังโดยสถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายในรูปแบบ สหวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีต ารวจ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันเฝ้า
ระวัง และขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายช่วยดูแลเด็กนักเรียนในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต วิชาชีพ  
การสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการดูกีฬาผ่านเครือข่ายออนไลน์เพ่ือป้องกันการเล่นการ
พนันในระบบกีฬา เป็นต้น 
 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. เร่งรัดพัฒนานักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว ในการเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา วิธีการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาหาแหล่งเรียนรู้  โดยให้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
มาน าเสนอเพ่ือให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสนในด้านอ่ืน ๆ จะได้ไม่มุ่งเล่นเกมเพียงอย่างเดียว 

2. เน้นการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง พบปะพูดคุย เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหา หรือใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน 
เพ่ือสืบเสาะหาข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 
และสถานศึกษาปรับพฤติกรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรงอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 

3. ก าหนดรูปแบบและวิธีการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยเน้นการปรับ
พฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างสม่ าเสมอ และมีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมเป็นระยะ หากพบว่า
เด็กนักเรียนยังมีพฤติกรรมติดเกม/ติดสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน  

ให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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4. สถานศึกษาจัดท าระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยความประพฤตินักเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ที่ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เพ่ือการเน้นภารกิจ เช่น หากพบว่าเด็กนักเรียน
ยังไม่ปรับพฤติกรรมติดเกม/ติดสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์/เล่นพนัน ให้สถานศึกษาประสานทีมสหวิชาชีพให้
ความช่วยเหลือต่อไป 

5. เร่งรัดจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษาก าหนดนโยบาย ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกรอบทิศทางการด า เนินงานเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
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6. ภาวะจิตเวช 
 

 
 

ปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ฆ่าตัวตาย ส่งผลกระทบต่อสังคม และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมถ้าขาดการจัดการดูแลที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดการเจ็บป่วย การฆ่าตัวตาย ท าให้เกิดการ
สูญเสียทรัพยากรของประเทศ 

ภาวะทางจิตเวช หมายถึง ผู้ที่มีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรม 
ซึ่งผู้นั้นต้องได้รับการช่วยเหลือ เพราะถ้าปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ 
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มาตรการป้องกัน 
1. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษาดูแล เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่าง

ใกล้ชิดจะท าให้มีโอกาสรับรู้ปัญหา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาย้ าให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนประเมิน และสังเกตเด็กนักเรียนในทุกครั้งก่อนการ

สอนหรือท ากิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
4. พัฒนาครูที่ปรึกษาให้เป็นครูแนะแนวและนักจิตวิทยาประจ าชั้นเรียน 
5. การใช้เครื่องมือประเมิน/วัดสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความ

เหมาะสม 
 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ครูตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 

2. รายงานผู้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
4. เชิญผู้ปกครอง/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ เด็กนักเรียนร้องขอมาพูดคุย และให้ค าปรึกษา 
5. กรณีเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ก้าวร้าว ความรุนแรง เสี่ยงต่อการท า ร้ายผู้อ่ืน  

ท าร้ายตนเองหรือได้รับอันตราย ประสานทีมสหวิชาชีพเพ่ือช่วยเหลือ/ส่งต่อเด็กนักเรียน 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินการแกผู่้บริหาร 
7. บันทึกในสมุดหมายเหตุประจ าวันของสถานศึกษา 
8. จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป 
 

ข้อสังเกต 
ในการประเมิน ถ้าพบอาการที่อาจเกิดอันตรายแก่ตัวเด็กนักเรียน หรือผู้อื่นได้จะต้องให้การดูแลอย่าง

ใกล้ชิดและเร่งด่วนให้ประสาน การส่งต่อ คือ 
1. ระดับความรู้สึกตัว สับสน งุนงง ไม่ค่อยรู้สึกตัว หรือไม่รู้สึกตัว 
2. ลักษณะที่ปรากฏ มีพฤติกรรมรุนแรง เช่น เอะอะ ก้าวร้าว หรือไม่เป็นมิตร พกอาวุธ แสดงท่าทาง

ต่อสู้หรือมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หรือเกือบตลอดเวลา ระมัดระวังตัวมาก หวาดระแวง หรือหวาดกลัว 
3. มีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง (โดยจะร่วมกับความคิด หรือความพยายามฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ตาม) 

อารมณ์โกรธ โดยเฉพาะอารมณ์โกรธที่เด็กนักเรียนควบคุมไม่ได้ 
4. ความคิด มีความคิดจะฆ่าตนเองหรือฆ่าผู้ อ่ืน หวาดระแวงว่าจะมีคนมาท าร้าย ความรู้สึกผิด 

ความคิดว่าตนเองไร้ค่า หมดหวัง ขาดที่พ่ึง และโดดเดี่ยว 
5. การรับรู้ (perception) มีประสาทหลอนทางหูเป็นเสียง ต าหนิเสียงด่า เสียงสาปแช่ง เสียงขู่จะท าร้าย 

หรือเสียงสั่งให้กระท าพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะให้ท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน เห็นภาพหลอน เช่น ภาพปีศาจมา
หลอกหลอน หรือภาพคนถืออาวุธจะท าร้าย รวมทั้งการแปลสิ่งเร้าผิด เช่น เห็นกิ่งไม้ใกล้ ๆ ตัวเป็นงูพิษก าลัง
จะกัดตน เป็นต้น 
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แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที กรณีเร่งด่วน 
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม./สพฐ. และเลขาธิการ กพฐ. ทันที 
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. สถานพยาบาล 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานีต ารวจในพื้นที ่
4. โรงพยาบาลจิตเวชในพ้ืนที่ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
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7. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 
 

 
 

การไม่ได้รับความเป็นธรรม หมายถึง การที่เด็กนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้รับสิทธิ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้รับการปฏิบัติหรือถูกละเว้นจากสถานศึกษา
อย่างไม่เป็นธรรม ขาดความเสมอภาค ซึ่งเป็นผลให้เสียโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
มาตรการป้องกัน 

1. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2562 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. 
ตามล าดับสถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการป้องกันการไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากระบบการศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
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3. สถานศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ครูบิดา มารดา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
5. สถานศึกษาเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เพ่ือมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น 
6. ตามนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดการเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แบ่งเป็น 
6.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทกับพ้ืนที่ 
6.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามบริบทของพ้ืนที่ 
6.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ 
6.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
แนวทางการช่วยเหลือ 

การเรียกเก็บเงินจากเด็กนักเรียนตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
2. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่กระบวนการเจรจา และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพ่ือให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
3. หากการด าเนินการยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
4. สถานศึกษาติดตามความคืบหน้าเพื่อหาทางก าหนดมาตรการในการป้องกัน และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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7.1 เด็กนักเรียนออกกลางคัน 
 

 
 

การออกเรียนกลางคัน หมายถึง การที่เด็กนักเรียนหายไปจากระบบสถานศึกษา ขาดการติดต่อกับครู
ที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน จนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนก่อนเรียนจบหลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยมีสาเหตุมาจาก 

ตัวเด็กนักเรียน ครอบครัว สถานศึกษา หลักสูตร สภาพแวดล้อมและสังคม 
 
มาตรการป้องกัน 

1. สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. และกระทวงศึกษาธิการ 
2. สถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการป้องกันเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
3. สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และแนวทางด า เนินการในการช่วยเหลือ
และติดตามเด็กนักเรียนมาเรียน 

4. สถานศึกษาด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือหาทาง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาและอาจออกเรียนกลางคัน 

5. สถานศึกษาติดตาม ผลการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน 
 

แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ส ารวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกเรียนกลางคัน และเด็กนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน 
2. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแยกปัญหาและร่วมหาทางช่วยเหลือเด็กนั กเรียนที่มีปัญหา 

แต่ละด้าน 
3. ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และประสานเครือข่าย ผู้น า/แกนน าชุมชน เพ่ือติดตามเด็ก

นักเรียนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
4. ติตตาม และสรุปผลการช่วยเหลือเด็กนักเรียนออกเรียนกลางคัน 
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7.2 เด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส. 
 

 
 
มาตรการป้องกัน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

2. ประชุมครูผู้สอนเพ่ือชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ครูผู้สอนแจ้งระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เด็กนักเรียนทราบ 
4. จัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานความรู้สอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ครูฝ่ายทะเบียนวัดผล ส ารวจจัดท าข้อมูลเด็กนักเรียนที่ติด 0 ร และ มส. และแจ้งผู้ปกครองให้
รับทราบผลการเรียนของเด็กนักเรียน 

2. ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส. 
3. ด าเนินการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส. ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
4. ก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนติด 0 ร และ มส. 
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8. อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา 
 

 
 

อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจ ท าให้เกิดความ
กระทบกระเทือนต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียน หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อ
สถานศึกษา เช่น อุบัติเหตุกับรถนักเรียน รถทัศนศึกษา รถทัศนาจร รถรับส่งนักเรียน รถโรงเรียนรถส่วนบุคคล
ของครูที่พาเด็กนักเรียนไปท ากิจกรรม เป็นต้น 
 
มาตรการป้องกัน 

ปฏิบัติตามประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาพ.ศ. 2562 
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แนวทางการช่วยเหลือ 
1. แจ้งศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้อนุญาตให้เด็กนักเรียนไปนอกสถานศึกษาทราบ 
3. แจ้ง สพป./สพม./สพฐ. ทราบเป็นการเบื้องต้นทันที 
4. แจ้งทะเบียนรถประเภทรถที่ประสบอุบัติเหตุ เพ่ือสถานพยาบาลจะได้ด า เนินการค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องส ารองจ่าย 
5. จัดหาผู้ดูแลประสานงานติดตามอาการของเด็กนักเรียน และติดตามเรื่องการประกันภัย 
6. แจ้งความลงบันทึกประจ าวันต่อเจ้าพนักงานไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
7. กรณีที่เด็กนักเรียนท าประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหายและค่า

สินไหมทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

8. กรณีเด็กนักเรียนเสียชีวิตให้ติดต่อขอรับใบรับรองของการเสียชีวิตจากสถานพยาบาลในพ้ืนที่ 
 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที 
2. มอบหมายให้ทีม ฉก.ชน. เข้าช่วยเหลือโดยทันทีกรณี เกิดเหตุในพ้ืนที่ไหนให้ ทีม ฉก.ชน.สพฐ.  

ให้ด าเนินการเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมประสานงานกับทีม ฉก.ชน.สพป./สพม.ต้นทาง และ ฉก.ชน.สพฐ. 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที 
5. รายงานสถานการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการช่วยเหลือ

จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
2. สถานพยาบาล 
3. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
4. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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9. อุบัติเหตุในสถานศึกษา 
 

 
 

อุบัติเหตุในสถานศึกษา หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยฉับพลันซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน อัน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือการกระท าของมนุษย์ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน โดยมี
สถานการณ์เสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ขาดความระมัดระวัง หรือการเรียนการสอน 
 
มาตรการป้องกัน 

1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน 
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
3. ส ารวจจุดเสี่ยงภายในและรอบบริเวณสถานศึกษา (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในคู่มือแนวทางปฏิบัติและ

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 หน้า 24 – 38) และหนังสือสพฐ.ด่วน
ที่สุดที่ ศธ 04277/136 ลว.15 มีนาคม 2556 เรื่อง การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

4. จัดระบบการเฝ้าระวัง เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเสี่ยง เป็นต้น 
5. เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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6. จัดให้มีการท าประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเด็กนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

7. จัดระบบการรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2. ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และน าส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง 
3. แจ้งเหตุต่อผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งบิดา มารดา/ผู้ปกครอง/ญาติ 
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้นพร้อมบันทึกตามแบบรายงาน ฉก.01 
5. ติดตามการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันท ี
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงานผอ.สพป./สพม. ทันที 
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. สถานพยาบาลใกล้เคียง 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานีต ารวจในพื้นที่เกิดเหตุ 
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10. การจมน้ า 
 

 
 

การจมน้ า เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนประเภทหนึ่ง อุบัติเหตุการจมน้ า พบว่าเกิดจากการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดจากความประมาท ความคึกคะนอง มองข้ามความปลอดภัย ไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ควรได้รับความรู้และฝึกทักษะชีวิตเบื้องต้น เพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่างถูกวิธีหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 
 
มาตรการป้องกัน 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางน้ า ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องของการเอาตัวรอด เมื่อต้องประสบอุบัติเหตุทางน้ า เช่น รู้จักหลักของการตะโกน การโยน การยื่น 
รวมถึงการลอยตัวในน้ าแบบวิธีต่าง ๆ และที่ส าคัญคือต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลคนที่จมน้ า
เบื้องต้นที่ถูกต้อง นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจะให้ความรู้เรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อต้องท าภารกิจเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางน้ าด้วย 

2. ส ารวจจุดเสี่ยงต่อการจมน้ าของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา 
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3. แจ้งเตือนจุดเสี่ยงให้เด็กนักเรียนทราบและติดป้ายแจ้งเตือน หรือล้อมรั้วให้มีความปลอดภัยสูง 
4. กรณีที่สถานศึกษามีสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมทางน้ า ให้จัดตั้งอุปกรณ์ชูชีพ เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัย และมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
5. สถานศึกษาจัดให้มีการสอนว่ายน้ า เพ่ือป้องกันการจมน้ าเป็นไปตามบริบทท่ีเอ้ือของแต่ละพ้ืนที่ 

 
แนวทางการช่วยเหลือ 

กรณีไม่เสียชีวิต 
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
2. แจ้งเหตุต่อผู้บริหารสถานศึกษาสถานพยาบาลใกล้เคียง ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และแจ้งบิดา

มารดา ผู้ปกครอง ญาติ 
3. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้นพร้อมรายงาน ตามแบบรายงาน ฉก.01 
4. กรณีที่เด็กนักเรียนท าประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหาย และค่า

สินไหมทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

กรณีเสียชีวิต 
1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2. กันพ้ืนที่เกิดเหตุ และอ านวยความสะดวกเจ้าพนักงาน 
3. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบและแจ้ง บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ 
4. กรณีที่เด็กนักเรียนท าประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหายและค่า

สินไหมทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. กรณีเสียชีวิตต้องรายงานให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันท ี
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวให้รายงาน ผอ.สพป./สพม.ทันที 
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. สถานพยาบาลใกล้เคียง 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานีต ารวจพื้นที่เกิดเหตุ (กรณีเสียชีวิต) 
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11. กรณีความรุนแรง 
 

 
 

ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วทุกพ้ืนที่ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับ
อนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง หรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในภาคไหนในประเทศไทย ในบริบทสังคมอย่างไรก็ตามความ
รุนแรงต่อเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นหลายแห่ง อาจมีรูปแบบคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันบ้างตามสถานการณ์ ส่วน
สาเหตุบ่มเพาะ และเอ้ือต่อการเกิดความรุนแรงเหล่านั้น มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไป 

ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย วาจา 
จิตใจหรือทางเพศ และน ามาซึ่งอันตรายหรือความทุกข์ทรมานต่อผู้ถูกกระท าทั้งด้านร่าง และจิตใจ ในที่นี้ได้
แบ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ความรุนแรงทางด้านร่างกาย เช่น การทุบตีท าร้ายร่างกาย ตบ เตะ ต่อย การใช้อาวุธ และการ
ลงโทษเด็กนักเรียนที่เกินกว่าเหตุในสถานศึกษาและครอบครัว เป็นต้น 
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2. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ เช่น การใช้ค าพูด กิริยา หรือการกระท าที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม 
ด่าว่าให้อับอาย การกลั่นแกล้ง ทรมานให้เจ็บช้ าน้ าใจ การบังคับ ข่มขู่ กักขัง ควบคุม ไม่ให้แสดงความคิดเห็น 
การหึงหวง การเลือกปฏิบัติการเอารัดเอาเปรียบ การตักตวงผลประโยชน์การถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่
เลี้ยงดู เป็นต้น 

3. ความรุนแรงทางเพศ เช่น การถูกละเมิดทางเพศ การพูดเรื่องลามกอนาจาร การแอบดูการจับต้อง
ของสงวนการบังคับให้เปลื้องผ้า การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความรุนแรง ส่วนหนึ่งจึงต้องมุ่งที่การปรับเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อเดิม เพ่ือให้
ทุกคนเกิดความตระหนักว่า ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้และมีผลกระทบมาก ยอมรับว่าปัญหาความรุนแรง
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ต้องอับอายหรือปกปิด แต่ต้องแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องหา
ทางแก้ไข ตลอดจนแสวงหาข้อมูล แนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหา และแหล่งช่วยเหลือต่าง ๆ 
 
มาตรการป้องกัน 

การป้องกันการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียนนั้น ไม่ควรท า เพียงเพ่ือเพราะต้องการเร่งหาทาง
ออกแบบชั่วคราวในเวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จากนั้นก็เงียบหายไป ซึ่งจะไม่สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงในระยะยาวได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
จึงเป็นการป้องกันและปกป้องเด็กนักเรียนจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้ง หรือ
รูปแบบการกระท าต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่างกาย จิตใจ พัฒนาการ และศักดิ์ศรีของเด็ก
นักเรียน ดังนี้ 

1. สพฐ. และ สพป./สพม. ควรก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกสถานศึกษาจัดท าโครงการ เพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไขและป้องกันอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น และพัฒนาครูให้เป็น
แบบอย่าง สามารถแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้น จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่า ศักยภาพ
ของตัวเอง โดยสอดแทรกค่านิยม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เน้นการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญ คือ การแก้ไขและป้องกันการใช้ความรุนแรงให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนกระตุ้นให้สื่อต่างๆ น าเสนอเนื้อหาและผลงานที่สร้างสรรค์ 

3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น สายด่วน Facebook 
Twitter Instagram LINE และเว็บไซต์แจ้งข่าวกรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน/กิจกรรมของสถานศึกษา เป็นต้น 

4. ครูจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งตน  
การมุ่งอนาคตและความส าเร็จ การคิดวิเคราะห์ การยับยั้งชั่งใจ ทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น 

5. ครูเวรประจ าวัน คณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน ยามรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษา
ความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ทุกอาคาร บริเวณจุดอับ และจุดเสี่ยง ตลอดจนดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้
ทั่วบริเวณสถานศึกษา หากมีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความรุนแรง ให้เร่งรีบด า เนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แก้ปัญหาทันที เช่น มีคนแปลกหน้ามาบริเวณหน้าสถานศึกษา พกพาอาวุธ ขับข่ีจักรยานยนต์ เป็นต้น 

6. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวเป็นผู้ใกล้ชิด และมีบทบาทส าคัญในการลดแรงกระตุ้น
พฤติกรรมก้าวร้าว และความรุนแรงในเด็กนักเรียน โดยการขัดเกลาพฤติกรรมลูกตั้งแต่ปฐมวัย เช่น การเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ลูกให้เวลากับลูกอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยปละ ละเลยลูก ในการรับสื่อหรือการคบเพ่ือน และ
เอาใจใส่ในเรื่องต่าง ๆ เมื่อพบเห็นลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรเรียกมาพูดคุยสื่อสารกับลูก
ด้วยความรัก และมีเหตุมีผลเป็นหลักว่าสิ่งใดท าได้สิ่งใดท าไม่ได้ เพราะเหตุใด และผลที่จะเกิดตามมานั้นคืออะไร 
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7. ครูลงโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุ เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรง  
มีข้อร้องเรียน และเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีอ านาจสั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษโดยไม่ชักช้า และเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

8. เด็กนักเรียนถูกกระท าด้วยอาวุธปืน มีด และของมีคมอ่ืนใด ถูกแขวนคอ ถูกกรอกยาพิษ ถูกกักขัง
บริเวณจากเด็กนักเรียนด้วยกันเองหรือจากบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือสูญเสียชีวิตในสถานศึกษา อันเนื่องจากผู้อ านวยการสถานศึกษาปล่อยปละ ละเลย ในการก ากับ ดูแล 
ตรวจตรา มีข้อร้องเรียนและมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ผู้อ านวยการส านักการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีอ านาจสั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยไม่ชักช้า และเร่งด า เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

9. สถานศึกษาต้องด าเนินการเลือกตั้ง ระงับเหตุภยันตรายจากบุคคลภายนอกจากการใช้ความรุนแรง 
10. หากมีการลงโทษเด็กนักเรียนที่รุนแรงเกินกว่าเหตุด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม จะถือว่าผู้อ านวยการ

โรงเรียน/ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการการศึกษาพิเศษ ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
และอาจถูกด าเนินการทางวินัยตามสมควร 

11. กรณีครูลงโทษเด็กนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าไปตรวจดู
รายงานต้นสังกัดตามล าดับ และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาแก่เด็กนักเรียนตามสมควร 
 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. กรณีเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียง ครูผู้ประสบเหตุพิจารณาว่าเหตุการณ์
นั้น ๆ รุนแรงเพียงใด สามารถหยุดพฤติกรรมของเด็กนักเรียนได้ด้วยตนเองหรือไม่เพียงใด หากเกินก าลังให้หา
คนช่วยเหลือในการระงับเหตุแล้วแจ้งให้ครูที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันท ี

2. ครูที่ปรึกษา/ครูผู้ประสบเหตุ พูดคุย ให้ก าลังใจ สร้างความไว้วางใจแก่เด็กนักเรียน รอจนเด็ก
นักเรียนผ่อนคลายลง ประสานเชิญผู้ปกครองมาพบเด็กนักเรียนที่สถานศึกษา เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงจากค า
บอกเล่าของเด็กนักเรียนด้วยตนเองแล้ว ร่วมกันแสวงหาแนวทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนไม่ให้กลับไปกระท า
พฤติกรรมความรุนแรงขึ้นอีก 

3. หากคู่กรณีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน และเมื่อความขัดแย้งลดลงครู
ฝ่ายปกครองจึงจัดให้ทั้งสองฝ่ายได้พบ เพ่ือปรับความเข้าใจ และสร้างความรักความสามัคคีกัน 

4. หากคู่กรณีเป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายบุคลากรที่เหมาะสมเป็น
ผู้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 

5. จัดให้มีเด็กนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาส าหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปรับพฤติกรรม คอยช่วยเหลือ 
แนะน าและให้ค าปรึกษา 

6. ประสานทีมสหวิชาชีพ ในกรณีต้องส่งต่อภายนอก 
7. กรณีเหตุการณ์รุนแรง ให้รายงานข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการภายใน 24 ชั่วโมง ถึง 

ฉก.ชน. สพป./สพม. 
8. เมื่อเด็กนักเรียนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมตัว หรือมอบตัว ทางสถานศึกษาต้องออกหนังสือรับรอง

การเป็นเด็กนักเรียนให้ 
9. กรณีต้องการประกันตัวนักเรียน สามารถใช้ต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการในการประกันตัวได้ 
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มาตรการการด าเนินงานของผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. 
1. กรณีเด็กนักเรียนถูกด าเนินคดีผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. รายงานให้ เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที 
2. มอบหมายทีมผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงานผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. ให้รายงาน

เลขาธิการกพฐ. ทราบทันทีและท าความเข้าใจกับสื่อมวลชน 
5. ผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. มอบเป็นนโยบาย และสั่งการแก่สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือปฏิบัติ 

เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานพยาบาล 
4. สถานีต ารวจ 
5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6. นักจิตวิทยา 
7. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
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12. เด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 
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จากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร และท่ามกลาง
กระแสเศรษฐกิจสังคมที่มุ่งพัฒนาบ้านเมือง ท าให้ขาดการดูแลส่งผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว
และสังคม ท าให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เด็กนักเรียนถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลย ปล่อยให้ปู่ย่า 
ตายาย หรือเครือญาติคอยดูแล รวมไปถึงเด็กนักเรียนที่ถูกปล่อยทิ้งให้มีชีวิตอยู่ตามล าพังหรือบุคคลอ่ืน โดย
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้ความส าคัญเพิกเฉย ไม่สนใจ ก่อให้เกิดปัญหากับเด็กนักเรียน ปัญหาของสังคม 
เด็กนักเรียนมีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสนกลายเป็นการทารุณกรรมที่น าไปสู่การทารุณในรูปแบบอ่ืนได้อีก 
เช่น การลักพาตัวเด็ก การใช้แรงงานเด็ก การค้าประเวณี เป็นต้น 

ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนจ าเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและช่วยเหลือ ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง 
การป้องกันการแก้ปัญหา การให้ค าปรึกษา และการส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียน ด้านความสามารถและทักษะ 
ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกัน การด า เนินชีวิตของเด็ก
นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจที่
เหมาะสม และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญของปัญหา และ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
 
มาตรการป้องกัน 

1. ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การป้องกัน การแก้ปัญหา และ
การให้ค าปรึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ก ากับ และติดตาม ให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หมั่นสังเกตพฤติกรรม และ
สภาพร่างกายเด็กนักเรียนทุกครั้งก่อนท าการสอน 

3. การส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนด้านความสามารถตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
ของเด็กนักเรียน ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันในการด า เนิน
ชีวิต มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการตัดสินใจที่เหมาะสม และ
สามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย 

4. หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญกับปัญหา และร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษารับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ น าเด็กนักเรียนมาบันทึกข้อเท็จจริง สอบถาม
ข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลโดยละเอียด 

2. จัดท าบันทึกรับแจ้งเหตุพร้อมประวัติและภาพถ่ายเด็กนักเรียน 
3. แต่งตั้งคณะท างานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน สอบถามบุคคล

แวดล้อม เช่นเพื่อนบ้าน ญาติพ่ีน้องของเด็กนักเรียน หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี 
4. รายงาน ฉก.ชน.สพป./สพม. ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 
5. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ เงินทุนการศึกษา ปัจจัย พ้ืนฐานในการด า รงชีวิต ฟ้ืนฟูสภาพ

จิตใจ เป็นต้น 
6. เมื่อสถานการณ์เด็กนักเรียนดีขึ้น สถานศึกษาต้องด าเนินการ ป้องกัน และพัฒนาในสภาพปัญหา

ต่อไป เช่นการก าหนดบริเวณปลอดภัย การเสริมทักษะการดูแลเด็กนักเรียน ทักษะการจัดการกับปัญหา และ
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ทักษะทางสังคมให้กับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายชุมชนในการช่วยเหลือ หรือแจ้งเบาะแส
เบื้องต้นในการร่วมกันป้องกันปัญหา 

 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. รับแจ้งเหตุจากสถานศึกษาและบุคคลอื่น ๆ 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
3. ทีมเจ้าหน้าที่ฉก.ชน.สพป./สพม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เยี่ยมบ้าน สอบถามบุคคลแวดล้อม ร่วมกับทีม 

สหวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินผล วิเคราะห์สถานการณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
5. ประชุมผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และทีมสหวิชาชีพ ร่วมปรึกษาเพ่ือวางแผนการให้ความช่วยเหลือให้

ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพ่ือ
ด าเนินการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียนต่อไป 

6. ติดตามประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ๆ 
7. การติดตามประเมินผลในการส่งต่อ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 

7.1 กรณียุติเรื่อง ด าเนินการเมื่อเด็กนักเรียนคนดังกล่าวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
7.2 กรณีปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กนักเรียน หลังจากพบว่าเด็ก

นักเรียนยังมีปัญหา ไม่สามารถคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องด า เนินการ
แก้ไขปรับเปลี่ยน วิธีการในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
2. สถานพยาบาล 
3. สถานีต ารวจ 
4. องค์กรเพื่อการกุศล 
5. บ้านพักเด็กและครอบครัว เพ่ิมโครงการมอบบ้านให้กับเด็กนักเรียนตามโครงการจิตอาสาเราท า ดี

ด้วยหัวใจของ สพฐ. 
6. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
8. ศึกษาสงเคราะห์ 
9. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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13. อุปทานหมู่ 
 

 
 

อุปทานหมู่ เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่มีความเชื่อร่วมกัน และมีการ
แสดงออกอาการทางร่างกาย กลุ่มนักเรียนที่มักพบอาการ มักพบในนักเรียนเพศหญิงมากกว่านักเรียนเพศชาย 
มักเกิดกับบุคลที่มีสภาพจิตใจไม่มั่นคง เกิดการคล้อยตามได้ง่าย สาเหตุการเกิดอาการอุปทานหมู่ มักมีสาเหตุ
เกิดจากความรู้สึกคิดภายในจิตใจ เป็นการแสดงออกทาง ภาวะความเครียด อาจเกิดจากผลกระทบจากภูมิหลงั 
สภาพครอบครัว อาการหวาดกลัวบางสิ่ง วิตกกังวล รู้สึกตื่นเต้น ต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ได้เห็น ได้ยิน และ
ได้ฟังที่มีต่อสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ลักษณะอาการ ปวดศีรษะ มึนงงศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง เกร็งท้อง อ่อนเพลีย 



78 

ง่วง เจ็บปวดในคอ หายใจ ล าบาก หรือหายใจหอบเร็ว (Hyperventilation or Difficulty Breathing) ชัก
เกร็งตัว เป็นลม หมดสติ อาการเหล่านี้คงอยู่เพียงชั่วคราว มีการแพร่กระจายอาการไปสู่คนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน และมีการฟ้ืนตัวเร็วกลับมาเป็นปกติ ซึ่งเมื่อตรวจทางการแพทย์แล้วไม่พบว่ามีสาเหตุมาจากโรค
ทางกาย 

วิธีดูแลเบื้องต้นคือ แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่แสดงอาการอุปทานหมู่ออกจากกลุ่ม และควรแยกเด็ก
นักเรียนที่มีอาการทุกคนออกจากกัน โดยการจัดให้เด็กนักเรียนอยู่ในห้องที่สงบ เพ่ือระงับอาการที่เกิดจากสติ
อารมณ์ วิธีดูแล ตามอาการนักเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาการไม่ร้ายแรง ครูประเมินอาการเด็กนักเรียนเบื้องต้น รักษาตามอาการ โดยท า ให้
ร่างกายผ่อนคลาย ได้พักผ่อนสักพักให้อาการจะดีขึ้นตามล าดับ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาการร้ายแรง หากพบว่าเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ มีการท าร้ายร่างกาย ให้ครูท าการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วรีบน าส่งแพทย์ทันที หากสังเกตว่าเด็กนักเรียนมีอาการหายใจเร็วผิดปกติ ให้ครู
รักษาด้วยการใช้ถุงกระดาษครบหน้า เพ่ือให้เด็กนักเรียนหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซต์เข้าไป จะช่วยทุเลา
อาการลงได้ตามล าดับ วิธีดูแลหลังอาการยุติ ในการปฐมพยาบาลและประเมินอาการ เมื่อเด็กนักเรียนมีอาการ
ดีขึ้นจนเป็นปกติ หากแต่เข้ากลุ่มอาจเกิดอาการซ้ าได้อีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อยังคงมีอยู่ ดังนั้นการประเมิน
สภาพจิตใจร่วมกับสภาพแวดล้อม หรือพูดคุยโดยการใช้กระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
(การรักษาด้วยจิตบ าบัด) จะช่วยคลายความกังวลหรือความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้ า 
อาจท าได้โดยให้เด็กนักเรียนหยุดเรียนชั่วคราว โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่แสดงอาการคนแรก ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกและแสดงอาการร่วมต่อผู้อ่ืน 
 
มาตรการป้องกัน 

1. ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/ครูผู้ดูแลนักเรียน ศึกษาข้อมูลเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยเครื่องมือ
คัดกรอง นักเรียน เช่น แบบประเมิน SDQ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบส ารวจความเครียด แบบ
สังเกตพฤติกรรม เป็นต้น ประกอบกับท างานร่วมกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยท าการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เพ่ือประเมิน พฤติกรรม ศึกษาภูมิหลังเด็กนักเรียน และร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง เพ่ือร่วมดูแลเด็ก
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 

2. บทบาทครูแนะแนว ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ด้วยกระบวนการการให้ค าปรึกษาเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบสภาพจิตใจเบื้องต้นของเด็กนักเรียน และเร่งรัดให้ความรู้ครูในโรงเรียน
เกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาวะทางจิตเบื้องต้น ให้เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 

3. ครูแนะแนวน ากระบวนการรูปแบบ YC เพ่ือนที่ปรึกษา ในการเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียน ร่วมพูดคุย
กับเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

4. สถานศึกษาเผยแพร่ ให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เด็กนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง โดยจากจัดโครงการ/
กิจกรรม ตามความเหมาะสม ท างานร่วมกับสหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยาคลินิก ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อที่ถูกต้อง การอุปทานหมู่ให้เด็กนักเรียนมีเจตคติที่ดี เสริมสร้าง 

เจตคติที่ดีให้เด็กนักเรียนมีการตระหนักรู้ ยอมรับนับถือตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรย้ าให้ครูประจ าวิชาครูที่ปรึกษาครูประจ าหอหมั่นสังเกตสภาพร่างกายและ

จิตใจของเด็กนักเรียนในทุกครั้งกอ่นการสอนหรือท ากิจกรรม 
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แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ครูตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล  

การจัดเก็บ ข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 
2. แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่เกิดอาการออกจากกลุ่ม 
3. ปฐมพยาบาลเด็กนักเรียนทุกคนที่เกิดอาการ และประเมินอาการ 
4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
5. เพ่ือประสานการส่งต่อช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ในรายที่เร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล สพป./สพม. เป็นต้น 
8. จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป 

 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที 
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันท ี
3. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ 
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. สถานพยาบาล 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ 
4. มูลนิธิแพททูเฮลท์ (Path2health Foundation) 
5. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
6. กรมสุขภาพจิต 
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14. เด็กนักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา 
 

 

 
เด็กนักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา หมายถึง เด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษา

ได้เสียชีวิตด้วยเหตุตายตามธรรมชาติ ตายผิดธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ ซึ่งผู้ประสบเหตุได้พบเด็กนักเรียนใน
สภาพที่เสียชีวิตแล้ว ไม่สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 
 
มาตรการป้องกัน 

1. จัดระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการส่งต่อแต่ละระดับเมื่อจบปีการศึกษา 
2. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 
3. จัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัย สอดส่อง ตรวจตราในพื้นที่บริเวณสถานศึกษา เช่น การติดตั้ง

กล้องวงจรปิด จัดเวรยามรักษาการณ์ คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน 
4. จัดให้มีระบบหรือซักซ้อมให้มีการแจ้งเตือนเหตุต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. รับแจ้งเหตุกรณีเด็กนักเรียนเสียชีวิต ให้ตรวจสอบว่าเสียชีวิตแล้วหรือไม่ และกันบริเวณพ้ืนที่เกิด
เหตุไม่ให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 

2. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
ทันที และอ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้เกี่ยวข้อง 

3. แจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต 
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ 
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แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบทันที 
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. เข้าประสานช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีสื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที 
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 
2. สถานีต ารวจในพื้นที่เกิดเหตุ 
3. สถานพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่ 
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15. การกลั่นแกล้งรังแก (Bully) 
หมายถึง พฤติกรรมการกระท าให้ผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ความเจ็บปวด ทั้งทางร่างกายและ จิตใจ เพ่ือให้

ตนเองรู้สึกมีอ านาจ มีพลังเหนือกว่าผู้อ่ืน หรือเพ่ือความสนุกสนาน อีกทั้งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ า ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และมีระยะเวลายาวนาน 
 
มาตรการป้องกัน 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการกระท าความผิดทางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกและทักษะชีวิต 
3. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเฝ้าระวัง 
4. คัดกรองให้ค าปรึกษากับเด็กนักเรียนและช่วยเหลือในการแก้ปัญหา 
5. การเฝ้าระวังช่องทางการสื่อสารที่ท าให้เกิดการกลั่นแกล้งรังแก 

 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. คัดกรองข้อมูลระดับความรุนแรงของการถูกกลั่นแกล้งรังแก 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาในการแก้ปัญหา 
3. หากระดับปัญหามีความรุนแรงให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องช่วยแก้ปัญหา 
5. ติดตามดูแลการให้ความช่วยเหลือส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. กรณีปัญหามีความรุนแรงต่อบุคคล กลุ่มคน ให้รายงานเลขาธิการ กพฐ. 
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน. สพป./สพม. เข้าประสานดูแลช่วยเหลือ 
3. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวให้รายงาน ผอ.สพป./สพม. 
4. รายงานการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
2. นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
3. สถานีต ารวจ 
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16. ภัยพิบัต ิ
 

 
 

ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากความประมาทของ
บุคคล ส่งผลกระทบต่อบุคคล หรือต่อผู้คนเป็นจ านวนมาก เกิดจากสถานการณ์เสี่ยง เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว 
วาตภัย และอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งมีความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ และผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต หรือไร้ที่อยู่ 
 
มาตรการป้องกัน 

1. จัดการเรียนการสอนเรื่องเก่ียวกับภัยพิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละพ้ืนที่ 
3. จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินของสถานศึกษา ซ้อมแผนให้สอดคล้องกับแผน

ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย 
4. ส ารวจความเสี่ยงจากสถานการณ์เสี่ยง และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิงให้มี

ความพร้อมในการใช้งาน เป็นต้น 
5. ให้จัดระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ จัดระบบวิทยุสื่อสาร ความถี่ 147.300 MHz. ให้ค านึงถึงการมี

ระบบไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงมาก 
6. ก าหนดผู้รับผิดชอบงานอุบัติภัยในสถานศึกษา ประสานเครือข่ายชุมชน/หน่วยงาน รองรับการแจ้ง

เตือน และแจ้งเหตุ 
7. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตภัยพิบัติ ทบทวนมาตรการเสี่ยงภัยพิบัติของสถานศึกษา อย่างน้อย  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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แนวทางการช่วยเหลือ 
1. แจ้งเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
2. แจ้งเหตุในช่องทางการสื่อสารที่ใช้ได้รวดเร็วที่สุด เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสารช่องความถี่ 147.300 MHz. 

และช่องทางอ่ืนที่สามารถแจ้งได้ เป็นต้น 
3. จุดรับแจ้งเหตุ สพป./สพม./วิทยุสื่อสาร 147.300 MHz. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 ศูนย์เตือนภัย 

โทร. 1860 และสถานีต ารวจพื้นที่เกิดเหตุ 
4. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
5. สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 

 
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม. 

1. รายงานให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที 
2. มอบหมายทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. ประสานให้ความช่วยเหลือกับสถานศึกษาทันที 
3. รายงานข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายใน 24 ชั่วโมง 
4. กรณีมีสื่อมวลชนเข้าติดตามข่าวสถานการณ์รายงาน ผอ.สพป./สพม. ทันที 
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น และกลับสู่ภาวะปกติ 

 
แหล่งช่วยเหลือ 

1. จุดแจ้งเหตุเครือข่ายวิทยุสื่อสาร สพป./สพม. และวิทยุ สื่อสารช่องความถ่ี 147.300 MHz. 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. ศูนย์เตือนภัย โทร. 1860 
4. สถานีต ารวจพื้นที่เกิดเหตุ 
5. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ / จังหวัด และภูมิภาค 
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บทที่ 5 

การเขียนรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตระหนักในควำมส ำคัญของกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยมีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสถำนศึกษำทุกระดับและทุกประเภท มีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมเข้มแข็ง จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ มำตรกำร และจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน กำรเสริมสร้ำง
ทักษะชีวิต กำรพัฒนำวินัยเชิงบวก รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียนโดยมุ่งที่
จะพัฒนำนักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ และควำมมุ่งหมำย
ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สอดคล้องกับมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำรจัดกำร
ศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ  ควำมรู้และคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข นอกจำกนั้นผลกำรวิจัย
เกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำที่ด ำเนินงำนมำตั้งแต่ปี 2542 พบว่ำนักเรียนมีกำร
พัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ พร้อมทั้งยังได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพชีวิตที่ดี  
สอดคล้องกับนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกยุทธศำสตร์ มำตรกำรและจุดเน้นในกำรพัฒนำ
คุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่ำวแล้วนั้น สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้
ขับเคลื่อนในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนจึงจัดท ำโครงกำรยกระดับคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่องเชิดชูเ กียรติ โดย
คัดเลือกสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เป็นต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นองค์รวมทุกด้ำน 
 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นองค์รวมทุกด้ำน 
 
 
 
 



86 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

1. กำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรยีน

นโยบำยของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (10)

แนวทำง/รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่สะท้อนแนวคิด
สอดคล้องกับปัญหำ/บริบทโรงเรียน (5)

ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง (5)

2. กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

วิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 5 ขั้นตอน
ที่สอดคล้องกัน (10)

กำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและ
กำรคุ้มครองนักเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม (10)

3. กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข้อมูลภำคีเครือข่ำยและวิธีสร้ำงเครือข่ำย (5)

กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย (10)

4. กำรส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ
ติดตำม และประเมินผล

กำรด ำเนินงำน

กำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (10)

กำรนิเทศฯ และให้ขวัญก ำลังใจ
แก่ครูและบุคลำกร (5)

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนำ (10)

5. ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน/
กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและกำรคุ้มครองนักเรียน 

มีผลต่อคุณภำพของนักเรียน (10)

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลต่อ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น (5)

นักเรียนสำมำรถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ (5)

กำรพัฒนำนวัตกรรม 

สภำพปัจจุบัน/ปัญหำ/ 
แนวคิด/แนวทำง/ 
รูปแบบกำรพัฒนำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำตำมรูปแบบ 

(เน้นเครือข่ำย/กำรนิเทศ) 

ผลส ำเร็จต่อนักเรียน/ครู/ 
โรงเรียน/ชุมชน 
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การเขียนรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มีแนวทำงตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ เพ่ือรับ
รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ดังเอกสำรแนบ ภำคผนวก ก) 

ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำน ดังนี้ 
1. โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
2. โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
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แบบรายงานผล 

การบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************************** 
1. ข้อมูลสถานศึกษา  

ชื่อ โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
สถำนที่ตั้ง เลขท่ี 135 หมู่ 3 ต ำบลท่ำวังผำ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน 
โทรศัพท์  0-5479-9115  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวนนักเรียน   1,303  คน   จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   87  คน 
ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ  นำงนภำพร    แสงนิล   โทรศัพท์  08-2891-9200 

2. รายงานผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (เป็น
ผลงานย้อนหลังปีการศึกษา 2558 - 2560) 

1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานที่สะท้อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี  
ใหเ้ห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

 พระรำโชบำยของรัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำควำมว่า การศึกษาคือความม่ันคงของประเทศ ซึ่งตรง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 6 ด้าน ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม กำรสร้ำง
ควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรปรับสมดุลรัฐธรรมนูญกำรบริหำรภำครัฐ ซึ่งรัชกาล
ที่ 10 ท่านทรงเน้นตรงกลาง คือ เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่
ม่ันคงเข้มแข็ง 3. มีงานท า มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ดังนั้นการศึกษาต้องสร้างคนให้
เป็นแบบนี้ ควำมส ำคัญดังกล่ำวที่ทรงเน้นเรื่องกำรศึกษำต้องพัฒนำคุณสมบัติของคนนั้น  สถำนศึกษำจึงต้อง
มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีโดยผ่ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ ควบคู่ไปกับกำร
ปลูกฝังบ่มเพำะอุปนิสัยเพ่ือให้มีพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี 
ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ให้ควำมส ำคัญก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ด้ำนโอกำส ควำม
เสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
สังคม ด้วยบริบทและสภำพชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง
ประจ ำอ ำเภอ  เป็นโรงเรียนทำงเลือกที่รองรับส ำหรับผู้ปกครองที่มีฐำนะยำกจนเป็นส่วนใหญ่ แต่นักเรียนมี
ศักยภำพในกำรเรียนรู้ทุกคน โรงเรียนจึงจัดแผนกำรเรียนด้วยหลักสูตรกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนของ
ประเทศสอดคล้องกับตลำดแรงงำนสำยสำมัญ-วิชำชีพ ตั้งแต่ห้องเรียนพิเศษจนถึงห้องเรียนภำษำ กีฬำ และ
อำชีพ ประกอบกับชุมชนอ ำเภอท่ำวังผำมีวัฒนธรรม กำรตีกลองปูจำทุกหมู่บ้ำน สืบสำนโดยลูกหลำน 

ท่ำวังผำพิทยำคมมำนำนถึง 14 ปีสร้ำงเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้กับจังหวัดน่ำนเป็นควำมภำคภูมิใจร่วมกัน 
สร้ำงควำมรู้รักสำมัคคี ลดปัญหำควำมรุนแรงทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ด้วยสภำพดังกล่ำว
โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคมจึงได้น ำสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำ “NO CHILD LEFT BEHIND”  
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นักเรียนทุกคนต้องได้รับโอกำสในกำรดูแลช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองทั้งด้ำนกำร
เรียน และพฤติกรรมอย่ำงท่ัวถึง และเท่ำเทียม เพ่ือกำรค้นพบเส้นทำงอำชีพ (Career path) ของตนเอง 
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โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคมได้ก ำหนดนโยบำยและกิจกรรมไว้ในแผนกลยุทธ์ที่ระบุกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและกำรคุ้มครองนักเรียนในกลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ และมีโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเครือข่ำยเข้มแข็ง  
มีกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรม
สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระบุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน มีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต และกำรคุ้มครอง
นักเรียนที่ชัดเจนโดยประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรทีมน ำ ทีมประสำน และทีมท ำ ซึ่งงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนได้ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนตำมระบบฯ โดยอิงกับระเบียบ
ปฏิบัติของ สพฐ. มำปรับใช้กับบริบทของโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 

จำกนโยบำย แนวคิดและสภำพบริบทของโรงเรียน จึงน ำมำสู่แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 

ท่ำวังผำพิทยำคม ด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบ TP 3S  ประกอบด้วย 3 ระบบคือ 
1. ระบบการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตรที่หลำกหลำยตอบสนองควำมถนัดและควำมสนใจเด็กทุกกลุ่ม และ

สำมำรถธ ำรงรักษำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกำรด ำเนินงำนโดยนักเรียน ครู ผู้ปกครองและเครือข่ำยที่
ต้องมีส ำนึกรับผิดชอบร่วมกันในกำรร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
เป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี“ลดควำมเสี่ยง เพิ่มกลุ่มด”ี 

3. ระบบสนับสนุน ที่มีประสิทธิภำพด้วยแผนงำนงบประมำณ บุคลำกรที่มีคุณภำพ แหล่งเรียนรู้
อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ และนำนำเครือข่ำยร่วมสร้ำงเสริมคุณภำพผู้เรียน 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม มีดังนี้ 
1. จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. วำงแผนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. จัดท ำโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ ที่สนับสนุนระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำของโรงเรียน 

5. ด ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือของทีมท ำ ดังนี้ 
5.1 ศึกษำข้อมูลนักเรียนและรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือวิเครำะห์นักเรียนทุกคนในด้ำน

ควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกำรเรียน ด้ำนสุขภำพ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย ด้ำน
พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด ด้ำนพฤติกรรมใช้ควำมรุนแรง ด้ำนพฤติกรรมทำงเพศ ด้ำนกำรติดเกม ด้ำนกำรใช้
เครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยครูที่ปรึกษำ 

5.2 คัดกรองนักเรียน โดยคัดกรองนักเรียนทั้ง 9 ด้ำน ออกเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหำ โดยครูที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.3 ผลจำกกำรคัดกรองนักเรียน ถ้ำพบว่ำนักเรียนอยู่ในกลุ่มพิเศษ และกลุ่มปกติ จะท ำกำร
ส่งเสริมและพัฒนำโดยครูที่ปรึกษำเป็นเบื้องต้น แล้วส่งต่อให้คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนตำม
ควำมสำมรถของนักเรียนนั้น แต่ถ้ำพบว่ำนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ จะด ำเนินกำรป้องกัน แก้ไข
และช่วยเหลือโดยครูที่ปรึกษำในเบื้องต้น แต่ถ้ำเกินก ำลังของครูที่ปรึกษำจะส่งต่อให้หัวหน้ำระดับด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำเหล่ำนั้น หรือส่งต่อให้คณะกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขตำมปัญหำของนักเรียนผู้นั้น หรือ
ส่งต่อภำยนอกแล้วแต่กรณี 
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2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ได้ด ำเนินกำรตำมระบบขั้นตอนที่
ชัดเจนและมีกำรพัฒนำนักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมสำมำรถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตำมที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่ำนกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ใช้
เครื่องมือที่งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล จำกกำรทดสอบ สังเกต 
สัมภำษณ์ เยี่ยมบ้ำน ระเบียนสะสม โดยยึดหลักควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
และวิเครำะห์ข้อมูล ขั้นที่ 2 กำรคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 100% และจำก
ข้อมูลรำยบุคคล ได้น ำมำสรุปกำรจ ำแนกนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ปัญหำ ขั้นที่ 3 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ค ำปรึกษำ โดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหำ 
ที่ต้องด ำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเร่งด่วนดูแลเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด หำวิธีกำร
ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหำ สร้ำงภูมิคุ้มกัน ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ภำคีเครือข่ำยในกำร
ช่วยเหลือแก้ไข จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นจะได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำสู่กระบวนกำร ขั้นที่ 4 กำรพัฒนำและส่งเสริมนักเรียน  มีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำ
นักเรียนตำมข้อมูลที่ได้จำกกำรคัดกรองนักเรียน กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม  กำรประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม
ห้องเรียนสีขำว กำรจัดกิจกรรมพัฒนำให้เหมำะสมกับกลุ่มนักเรียนและเต็มตำมศักยภำพ  เอำใจใส่นักเรียนทุก
คนอย่ำงเท่ำเทียมกัน นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ส่งต่อกระบวนกำรขั้นที่ 5 กำรส่งต่อภำยในไปยังบุคคล
หรือฝ่ำยที่เกี่ยวข้องตำมขั้นตอน ครูที่ปรึกษำส่งต่อหัวหน้ำระดับชั้น ครูแนะแนว ครูพยำบำล ครูประจ ำวิชำ ซึ่ง
ครูที่ปรึกษำ ครูหัวหน้ำระดับชั้น ได้รับกำรแต่งตั้งหน้ำที่และมีคู่มือ กำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและท ำงำนเป็น
ทีมร่วมกัน ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรบันทึกหลักฐำนและจัดท ำรำยงำน ประเมินผลระบบส่งผู้บริหำร จัดประชุม
ครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ ส่วนกำรส่งต่อครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดระบบงำนแนะแนวซึ่งมี
ควำมสัมพันธ์กับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูแนะแนวได้ผ่ำนกำรอบรมกำรให้ค ำปรึกษำ กำรใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำคัดกรองนักเรียน และกำรให้ควำมช่วยเหลือ ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหำเกิน
ศักยภำพบุคลำกรภำยใน  โรงเรียนก็จะด ำเนินกำรส่งต่อภำยนอก เช่น สถำนีต ำรวจ โรงพยำบำล ส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมม่ังคงของมนุษย์ ภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลจำกกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่ำนมำ ท ำให้นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
อย่ำงทั่วถึง และตรงตำมสภำพปัญหำ เกิดสัมพันธภำพระหว่ำงครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น นักเรียน
สำมำรถรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ รู้จักเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพอย่ำงรอบด้ำน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนอย่ำงเข้มแข็ง จริงจัง ด้วย
ควำมเสียสละ เอำใจใส่  สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียน 

ด้านการพิทักษ์คุ้มครองและดูแล โรงเรียนด ำเนินงำนโดย จัดหำทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีฐำนะ
ยำกจน ได้แก่ ทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. ทุนพระรำชทำนมูลนิธิจุฬำภรณ์ ทุนจำกมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ ใน
พระบรมรำชินูปถัมภ์ มูลนิธิทิสโก้เพ่ือกำรศึกษำ มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย รุ่นที่ 2 ทุนหอกำรค้ำญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 
ทุนสภำสังคมสงเครำะห์ฯ (สมำคมมิตรภำพไทย-ฮิโรชิมำ) ทุนพระรำชำนุเครำะห์ ทุนพระรำชทำน โครงกำร
รำชประชำสมำสัย  ทุนจำกธนำคำรออมสินโรงเรียน  ทุนสิรินทร  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ทุนจำกส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  ทุนของกองทุนร่มโพธิ์ร่มไทร ทุนจำกสหกรณ์ร้ำนค้ำของโรงเรียน และ
ทุนจำกผู้มีอุปกำระคุณอ่ืน ๆ ที่ได้มอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน สอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ สมำธิสั้นทั้งด้ำนกำรเรียนและกำรด ำรงชีวิต เพ่ือให้สำมำรถใช้ชีวิต
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ร่วมกับเพือ่นๆ ในห้องเรียนได้อย่ำงมีควำมสุข ให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ และแก้ไขปัญหำพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนวิชำกำร ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงำนภำยนอกจัดขึ้น 

ผลกำรด ำเนินกำร นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองและได้รับรำงวัลระดับประเทศ 
นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และมีโอกำสสำมำรถแสดงออกถึงศักยภำพและควำมสำมำรถของตนเองได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ด้านการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัว โรงเรียนได้จัดให้มีครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำห้องเรียนละ 2 คน เพ่ือท ำหน้ำที่แนะแนว ให้ค ำปรึกษำ และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด เป็นระบบ มีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น 
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมลูกเสือ–ยุวกำชำด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ กิจกรรมห้องเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข จัดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมสนใจ 
ควำมถนัดและแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของนักเรียน เช่น กิจกรรมชมรม To Be Number One กิจกรรมค่ำย
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ภำษำญี่ปุ่นและภำษำจีน กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ กิจกรรมสัปดำห์สุนทรภู่ กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ กิจกรรมแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติด กิจกรรมลูกเสือต้ำนยำเสพติด ฯลฯ ในด้ำนกำรศึกษำต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และปีที่ 6 
เฉลี่ยร้อยละ 95 ได้รับกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำจำกครูที่ปรึกษำและครูแนะแนว ช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำอย่ำง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนมีโอกำสในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสำขำวิชำสำมัญและสำขำ
วิชำชีพ ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียนได้รับควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว นักเรียนรู้
เส้นทำงอำชีพ รู้ควำมสำมำรถและควำมถนัดของคนเอง สำมำรถเลือกศึกษำ ต่อในสำขำวิชำที่ตรงกับควำม
ถนัดและควำมสนใจของตนเอง และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

ด้านการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบคอบ โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ 

เพศวิถีศึกษำ ภำคเรียนละ 8 ชั่วโมง ในรำยวิชำสุขศึกษำและบูรณำกำรกับทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
มีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ทักษะในกำรแก้ปัญหำและกำรด ำรงชีวิตของตนเอง เช่น ค่ำย
คุณธรรม กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เพ่ือป้องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กำรตั้งกลุ่มเพ่ือนใจวัยรุ่นน่ำน 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม กิจกรรมหำรำยได้ระหว่ำงเรียนด้วยกิจกรรมกำรฝึกเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์ 
Kasalong café กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในชุมชนผ่ำนแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “ตลำดนัดฟ้ำแดง” กำรเรียนกำรสอน IS 
กำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนและกิจกรรมชุมนุม ทั้งสำมกิจกรรมนี้เป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ ที่มีในชุมนุมเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพในอนำคต มีกำรจัด
กิจกรรมสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอท่ำวังผำ ส ำนึกรักษ์ถิ่นเกิด โดยมีกำรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มต ำบลตำม
ภูมิล ำเนำที่อยู่อำศัย เพ่ือฝึกทักษะ กำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ กิจกรรมที่จัดข้ึนเกิดจำก
กำรระดมพลังควำมคิดของนักเรียนเอง เช่น กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นในกับนักเรียนในชุมชนของตนเอง เช่น ปัญหำด้ำนอบำยมุข 
ยำเสพติด ชู้สำว ปัญหำด้ำนกำรเรียน เป็นต้น กิจกรรมห้องเรียนสีขำว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
กำรท ำงำนเป็นทีม มีกำรวำงแผน  กำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จลุล่วง ได้แสดงออกถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถของตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกในทำงที่เหมำะสม ร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์กับ
ชุมชน ท ำให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก รู้คุณค่ำและรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงจำกสิ่งเสพติด
อบำยมุข และควำมรุนแรงทำงเพศ 
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3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ได้บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนโดยร่วมส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนำนักเรยีนโดยมีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชำสัมพันธ์ผลงำนของสถำนศึกษำใน
เชิงรุกทุกรูปแบบ โดยมีกำรวิธีกำรสร้ำงเครือข่ำยด้วยวิธีกำร 1) ประสำนงำน มีกำรประชุม วำงแผน และ
ประสำนงำนในกำรท ำงำนร่วมกันจัดท ำแผนงำนและปฏิทินในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบทั้ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองเครือข่ำย สมำคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่ำ ผู้น ำในท้องถิ่น 
โรงพยำบำลน่ำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน   ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
น่ำน มณฑลทหำรบกที่ 38 กรมกำรขนส่งจังหวัดน่ำน อ ำเภอท่ำวังผำ เทศบำลต ำบลท่ำวังผำ โรงพยำบำล 

ท่ำวังผำ สถำนีต ำรวจภูธรท่ำวังผำ สำธำรณสุขท่ำวังผำ สถำนีต ำรวจภูธรตำลชุม วัด ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอท่ำวังผำ วิทยำลัยกำรอำชีพปัว และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือ คือมีกำรท ำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 3) กำรมีส่วนร่วม โรงเรียนเน้นกำรท ำงำนประสำนงำนและมีกำรส่งต่ออย่ำงเป็นระบบท ำให้
สถำนศึกษำได้รับควำมไว้วำงใจจำกชุมชนและทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ท ำให้ชุมชนมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ก่อให้เกิดควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วไป ซึ่งภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง มีกำรประสำน
สัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เครือข่ำยร่วมกันพัฒนำงำน โดยประสำนส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดี และกำรมีส่วน
ร่วมของสถำนศึกษำกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม แบ่งกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำม
เขม้แข็งให้เครอืข่ำย  แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1)  เครือข่ำยภำยในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหำร ครู ครูแนะแนว นักเรียน นักกำรภำรโรง และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ร่วมกันประชุมประจ ำเดือน จัดประชุมเฉพำะกิจ กำรอบรมสัมมนำ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ และ
นันทนำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรทุกคนและทุกทีมมีกำรประสำนสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด และร่วมมือกันท ำงำน
เป็นทีม ก ำหนดแผนจัดประชุม ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข เช่นกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใน
โรงเรียน อำทิเช่น กิจกรรมตีกลองปูจำ กิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถว กิจกรรมรักษ์ถิ่นแผ่นดินเกิ ด 
กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ำยคุณธรรม กิจกรรมกรีฑำสี วันต่อต้ำนยำเสพติดโลกและสัปดำห์สุนทรภู่ร ำลึก ค่ำยพ่ี
สอนน้อง ค่ำยกำสะลองคืนถิ่น และงำนท่ำวังผำวิชำกำร เป็นต้น 

2) เครือข่ำยภำยนอกโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภำครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่ำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษำที่ร่วมท ำ MOU ควำมร่วมมือกันในดูแล
นักเรียน มีส่วนร่วมในกำรประชุม อบรม จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักเรียน ร่วมกันวำงแผน หำรือระบบกำรงำน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงมีกำรก ำหนดบทบำท กำรก ำกับ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล สร้ำงควำม
ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนนิเทศ ก ำกับ ติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง มีกำรประสำนงำน
กับเครือข่ำยภำยในโรงเรียนโดยผ่ำนกลุ่มไลน์และทำงโทรศัพท์มือถืออีกด้วย จนมีผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจจำกผู้ปกครองของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 90 

จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ส่งผลให้นักเรียนเกิดควำมรู้สึกปลอดภัย กล้ำแสดงออกในเชิงสร้ำงสรรค์ 
รู้วิธีป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรงโรคต่ำง  ๆ 
อุบัติภัย อุบัติเหตุ ปัญหำทำงเพศ ท ำให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันและป้องกันตนเองได้  
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4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ได้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มที่ผู้บริหำรเป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
โดยกำรชี้แจง ประชุม ในกำรประชุมประจ ำเดือน กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนปิดภำคเรียน และ ก่อน
เปิดภำคเรียน ครูทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้เรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยส่ง
ครูเข้ำรับกำรอบรมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น  ส ำนักงำนคุมประพฤติ กำรคุ้มครองเด็กในกรณีต่ำง ๆ กำรให้ค ำปรึกษำนักเรียน กำรดูแลเด็กพิเศษ กำร
ดูแลนักเรียนในด้ำนกำรใช้รถใช้ถนน ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ส ำนักงำนก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย กรมสุขภำพจิต เป็นต้น 

โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม มีกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ มีกำรประชุม นิเทศ ติดตำม รำยงำนผล ชี้แจงกำรด ำเนินงำนบทบำทหน้ำที่
ของครูประจ ำชั้นซึ่งเป็นบุคลำกรหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำร
จัดท ำคู่มือครูที่ปรึกษำพร้อมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด รวบรวมกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือ เริ่มต้นตั้งแต่กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำร
คัดกรองนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรพัฒนำและส่งเสริมช่วยเหลือ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำและกำรส่งต่อ 
เสนอรำยเดือนอย่ำงต่อเนื่อง โดยบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้บริหำร และด ำเนินกำรตำมขั้นตอน สร้ำง
ควำมตระหนัก ควำมส ำคัญของกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผู้รับผิดชอบในทุกภำระงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่องตำมแผนงำนของโรงเรียน และแผนงำนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผลให้
โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนครบ 100 % พร้อมทั้งรำยงำนผลให้ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบข้อมูลและจัดให้มี
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและน ำผล กำรประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนำต่อไป โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ได้
เข้ำรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 

ผลของกำรนิเทศ ติดตำม แบบกัลยำณมิตร น ำไปสู่กำรให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนและข้อควร
พัฒนำปรับปรุงในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไปท ำให้ครูเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 
และมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำงำนต่อไป นอกนี้โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคมได้ให้ขวัญก ำลังใจครูที่ปฏิบัติงำน
เรื่องกำรด ำเนินกำรดูแลและช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนโดยกำรมอบเกียรติบัตร เชิดชู ยกย่อง ครูที่เยี่ยมบ้ำน 
100 เปอร์เซ็นต์ ครูดีในดวงใจระดับสถำนศึกษำ พิจำรณำขั้นเงินเดือนอย่ำงเป็นธรรม 

ด้ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบรวมถึงกำรก ำหนดมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำม
ระบบทั้งด้ำนปัจจัย มี 5 ตัวชี้วัด ด้ำนกระบวนกำร 9 ตัวชี้วัด และด้ำนคุณภำพผู้เรียน 6 ตัวชี้วัด โดยมีกำร
ประเมินแต่ละตัวชี้วัดเทียบกับมำตรฐำนที่ตั้งไว้ เพ่ือน ำผลกำรประเมินน ำมำรำยงำนและใช้ข้อมูลเป็นฐำนใน
กำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้โรงเรียนได้ส่งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเป็นกำรรับกำร
ประเมินจำกภำยนอก ท ำให้โรงเรียนได้รับข้อมูลในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 
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5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ได้บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็น

ระบบและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้วัฒนธรรมกำรตีกลองปูจำมำบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้กับกำร
ส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงของนักเรียนที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม จำกชุมชนใน
อ ำเภอท่ำวังผำ อ ำเภอปัว และอ ำเภอสองแคว ที่เข้ำมำศึกษำต่อในโรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม โดยกำรแบ่ง
นักเรียนเป็น 10 กลุ่มต ำบลตำมภูมิล ำเนำ รวมกลุ่มกันเรียนรู้เรื่องรำวเกี่ยวกับกำรตีกลองปูจำและกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรฟ้อนล่องน่ำนตำมจังหวะกำรตีกลอง จำกพระ ครูภูมิปัญญำในท้องถิ่น แล้วมำน ำเสนอ
ผ่ำนกำรประกวด แข่งขันตีกลองปูจำในงำนนิทรรศกำร “ท่ำวังผำวิชำกำร  สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น” อย่ำง
ต่อเนื่อง สั่งสมมำนำนจนเกิดเป็นนวัตกรรม “วัฒนธรรมสร้างพลังรักสามัคคี ไม่มีความรุนแรง” ผลกำร
ด ำเนินงำนส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรคุ้มครอง ดูแลส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในด้ำนกำรด ำรงชีวิตและกำร
ปรับตัว รู้ควำมสำมำรถ ควำมถนัดของตนเอง น ำไปสู่กำรรู้เส้นทำงอำชีพ (Career Path) ของตนเอง ส่งผลให้
พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ลดลง ดังต่อไปนี้ 

 
1. จ ำนวนนักเรียนแต่ละด้ำนมีจ ำนวนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
กลุ่มปกต ิ

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/มี

ปัญหา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น/ 
ลดลง 

2558 1,445 1412 97.72 33 2.28 ลดลง 
2559 1,348 1327 98.44 21 1.56 ลดลง 
2560 1,318 1303 98.86 15 1.14 ลงลง 

ที่มา : งานกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

 
2.  อัตรำกำรไม่จบหลักสูตรตำมเวลำที่ก ำหนดของนักเรียนลดลง 

 
  ที่มา : งานกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

 
3. ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน ตลอด 3 ปีกำรศึกษำ (พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560) 
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4. นักเรียนมีทักษะชีวิตตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

รายการ 
ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมิน  

ระดับดีขึ้นไป 

2558 2559 2560 

1. กำรตระหนักรู้และเห็นคณุค่ำในตนเองและผู้อื่น 88.28 90.21 92.42 

2. กำรคิดวิเครำะห์  ตดัสินใจ  และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค ์ 85.75 95.26 97.24 

3. มีทักษะในกำรหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย อันตรำยจำกสำรเสพติด 
และพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค ์

86.23 96.83 98.72 

4. กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียดของตนเองได้ 90.20 95.45 97.56 

5. เป็นสมำชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม 92.36 95.54 98.23 

6. มีเจตคติทีด่ี และมีทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพสุจริต 89.98 91.48 95.85 

 ที่มา : งานวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

 
5.  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที่มา : งานวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

 
6.  ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 
ที่มา : งานวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
 

จำกสถิติด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน คุ้มครอง
แก้ไขและพัฒนำศักยภำพอย่ำงหลำกหลำยรอบด้ำน ส่งผลให้นักเรียนมีควำมพร้อมและมีควำมสุขในกำรเรียนรู้
และส่วนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกำรนิเทศติดตำมจำกฝ่ำยบริหำร หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สถำนศึกษำ 
บุคลำกรและนักเรียนสร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด แข่งขันด้ำนต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และระดับชำติ ประกอบด้วย 

 
 

นร.
ท้ังหมด

นร.ท่ีมีผล
การประเมิน
ระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ
นร.

ท้ังหมด

นร.ท่ีมีผล
การประเมิน
ระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ
นร.

ท้ังหมด

นร.ท่ีมีผล
การประเมิน
ระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ

1.  ความสามารถในการส่ือสาร 1,445 1,445 100 1,348 1,348 100 1,318 1,318 100

2.  ความสามารถในการคิด 1,445 1,445 100 1,348 1,348 100 1,318 1,318 100

3.  ความสามารถในการแกป้ญัหา 1,445 1,445 100 1,348 1,348 100 1,318 1,318 100

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 1,445 1,445 100 1,348 1,348 100 1,318 1,318 100

5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 1,445 1,445 100 1,348 1,348 100 1,318 1,318 100

พ.ศ. 2558

สมรรถนะส าคัญ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ปี
การศึกษา 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินฯ ระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

2558 1,445 1,420 96.89 
2559 1,348 1,323 98.14 
2560 1,318 1,302 98.79 
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ด้านนักเรียน 

1. นำยวรกันต์  อะทะ  สอบผ่ำนค่ำยโอลิมปิกวิชำกำรค่ำย 3 สำขำคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ปีกำรศึกษำ 2558 

2. นำงสำวปณิตำ  ปินไชยและเด็กชำยอภิรักษ์  อินไชย ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกีฬำเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ Sport Hero ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ได้รับเงินฝึกซ้อม และได้รับคัดเลือกเป็นเยำวชนทีม
ชำติ South East Asian Youth Athletics Championships กำรแข่งขันวิ่ง 100 เมตร 

3. นำยสุรธัญ  ไชยเสน  ได้รับคัดเลือกเข้ำค่ำยภำษำจีน (Tianjin Normal University Chinese 
Autumn Course) ณ ประเทศจีน ตั้งแต่ 9 -23 ต.ค. 60 

4. นำงสำวปอรรัตน์  ใจชัย ได้รับทุนโครงกำร “JENESYS2017 : 2nd Batch Japanese Language 
and Exchange in Japan Culture” เพ่ือแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรม ระหว่ำงเยำวชนในประเทศญี่ปุ่น
และประเทศในเอเชียอื่น ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ 4-12 ธันวำคม 2560 
 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. นำงนภำพร  แสงนิล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนห้องสมุด 5G สู่กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม จังหวัดน่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

2. นำงนงนุช  วงศ์วิเศษ  ได้รับรำงวัล MOE Award สำขำกำรอนุรักษ์มรดกไทย ปีกำรศึกษำ 2558 
3. นำงสำวศิริลักษณ์  อินทำ  ได้รับรำงวัล MOE Award สำขำกำรอนุรักษ์มรดกไทย และนำยสุรศักดิ์  

ค ำศรีใส ได้รับรำงวัล MOE Award สำขำกำรกำรป้องกันยำเสพติด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
4. นำยวศิน  จิณะกับ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กำรประกวด

โครงกำร OBEC AWARDS ประจ ำปี 2560 ประเภทรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

5. นำงนภำพร  แสงนิลและนำยสุรศักดิ์  ค ำศรีใส ได้รับรำงวัล เสมำ ป.ป.ส. ผลงำนดีเด่นระดับทอง 
อันดับ 1 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ด้านสถานศึกษา  
1. ได้รับรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ผลงำนดีเด่นระดับเงิน โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ 

อบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2558 
2. ได้รับรำงวัล MOE AWARDS ประจ ำปี 2558 สำขำด้ำนกำรอนุรักษ์มรดกไทย และ ประจ ำปี 2559 

สำขำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
3. ได้รับรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ผลงำนดีเด่นระดับทอง อันดับ 1 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพ

ติดและอบำยมุข ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
4. ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ประจ ำปี 2560 
5. ได้รับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง  ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง ระดับเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2560 
6. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “กลองปูจำ น ำพำสู่วิถีพอเพียง” ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล

กำรปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ จำกมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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ด้านชุมชน 

นักเรียนเป็นสมำชิกที่ดีของชุมชนและสังคม เป็นแกนน ำในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชน ส่งผล
ให้เกิดควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรช่วยสอดส่อง ดูแลบุตรหลำน และจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของทำงโรงเรียน 
ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดศรัทธำ เชื่อมั่นและให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ 
 

ขอรับรองว่ำ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

(นำงนภำพร  แสงนิล) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม 

30 พฤษภำคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

แบบรายงาน 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************************** 
 

๑. ข้อมูลสถานศึกษา 
 โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗ 
 สถำนที่ตั้ง ๒๐๕ หมู่ ๑ ต ำบลห้วยโก๋น อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน ๕๕๑๓๐ 
 โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๙๓๕๓๓ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ 
 จ ำนวนนักเรียน ๓๒๑  คน จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓๗   คน 
 ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ นำงธิดำ  เสมอใจ  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๑๘๐๓๗๓๑ 
๒. ให้สถานศึกษาเขียนรายงานผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเ รียน
ของสถานศึกษา (เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) ครอบคลุมทั้ง ๕ ประเด็น ต่อไปนี้ 

(๑) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ๓ ปี ให้เห็นแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระองค์ทรงมีพระรำชด ำริ ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่ำน เพ่ือเปิดโอกำสให้เยำวชนในพ้ืนที่ ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง โดยรับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริกำรในอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลห้วยโก๋น และต ำบลขุนน่ำน และนอกเขตพ้ืนที่
บริกำรต่ำงอ ำเภอ เช่น อ ำเภอปัว อ ำเภอเชียงกลำง อ ำเภอทุ่งช้ำง อ ำเภอท่ำวังผำ และนอกเขตพ้ืนที่บริกำร
ต่ำงจังหวัด เช่น จังหวัดพะเยำ จังหวัดตำก จังหวัดเชียงรำย และจังหวัดแพร่ เป็นต้น จึงท ำให้โรงเรียนมี
นักเรียน ประกอบด้วยกัน ๗ ชนเผ่ำ ได้แก่ ชนเผ่ำไทลื้อ ลั๊วะ ขมุ ม้ง เหำะ ถิ่น และพ้ืนเมือง โดยเป็นโรงเรียน
ประจ ำพักนอน นักเรียนร้อยละ ๘๕.๘๔ พักนอนที่โรงเรียน เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๑-๖ แบ่งเป็นช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ช่วงชั้นที่ ๔ แบ่งเป็นสำยสำมัญและสำยอำชีพ 
(ทวิศึกษำ) โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ที่มีพระรำชประสงค์ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดำรได้มีโอกำสช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง
ด้ำนสุขภำพอนำมัยทำงร่ำงกำยและพัฒนำด้ำนจิตใจมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งด้ำนวิชำกำรและทักษะชีวิตได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ โดยกำร มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำนจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง เกิด
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้ต่อไปในอนำคต หำกไม่เรียนต่อในชั้นที่
สูงขึ้นไปก็สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพต่อไปได้  โรงเรียนจึงจัดให้มีกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ ที่มุ่งเน้นสนองงำน
พระรำชด ำริ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนตำมควำมถนัด เพ่ือให้เกิดทักษะอำชีพ 
และสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข บนพื้นฐำนควำมหลำกหลำยของกลุ่มชำติพันธุ์ และควำมเป็น
พหุวัฒนธรรม เพ่ือเป็นกำรดูแล ช่วยเหลือ เสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุ้มครองนักเ รียน ให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประกำร ตำมแผนผังกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
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ผลจำกกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้โรงเรียนมีจ ำนวน
นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปีกำรศึกษำ 
 

(๒) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ โดย
ด ำเนินงำนตำมรูปแบบ MPCS model 

M = Management กำรบริหำรจัดกำรโดยท ำงำนกันเป็นทีม  
P = Process กระบวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีขั้นตอน เพ่ือให้งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์  
C = Cooperation ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ภำคีเครือข่ำย ผู้ปกครอง ชุมชน วัด หน่วยงำน

ภำครัฐและภำคเอกชน  
S = Success ควำมส ำเร็จที่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือพัฒนำนักเรียนเป็นผู้ที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบ ๘ ประกำร 
โดยมีกำรน ำวิธีกำรตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนแบบ PDCA มำใช้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนระบบกำร

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

กระบวนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติมี
กำรแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น ๓ ทีม ได้แก่ 
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ทีมน า ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรเครือข่ำย
ผู้ปกครอง 

ทีมประสาน ประกอบด้วย ทีมงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้ำระดับชั้น 
ทีมท า ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษำแต่ละระดับชั้น โดยมีกำรประสำนงำน รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร 

ครูที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้ปกครอง และภำคีเครือข่ำย ซึ่งมีวิธีกำร ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูที่ปรึกษำท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล โดย

ใช้เครื่องมือ ได้แก่ ระเบียนสะสมนักเรียน แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์นักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรออกเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนทุกคนในห้องเรียน หลังจำกนั้นน ำข้อมูลมำจัดท ำให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

การคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษำท ำกำรคัดกรองนักเรียนโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมิน SDQ 
แบบประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) และแบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน หลังจำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำ
วิเครำะห์ จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวำงใจ (กลุ่มปกติ) กลุ่มห่วงใย (กลุ่มเสี่ยง) และกลุ่ม
ใกล้ชิด (กลุ่มมีปัญหำ) ส่งข้อมูลที่คัดกรองให้กับทีมงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนตำม
ควำมถนัด และควำมสนใจ เช่น  

- กำรจัดตั้งชุมนุมกีฬำมวยปล้ ำ เพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนกำรกีฬำให้แก่นักเรียน อีกท้ังนักเรียนได้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันทั้งภำยในจังหวัดและต่ำงจังหวัด นักเรียนได้เป็นตัวแทนทีมชำติไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำมวยปล้ ำในระดับนำนำชำติ สร้ำงชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน จังหวัดน่ำนและประเทศไทย 

- กำรจัดตั้งชุมนุมศิลปะเพ่ือพัฒนำนักเรียนที่มีควำมถนัดทำงด้ำนกำรวำดเขียนและส่งนักเรียนเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันเพื่อให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนศิลปะ 

- กำรจัดตั้งชุมนุมดนตรี ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมถนัดด้ำนกำรเล่นดนตรี กำรร้องเพลง และ
ส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันเพื่อเป็นประสบกำรณ์ให้แก่นักเรียน 

- กำรจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
โครงกำรติว O-net จำกโรงเรียนเทพศิรินทร์ (โรงเรียนพี่) โครงกำรติว O-net จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี(มหำวิทยำลัยพ่ีเลี้ยง) เพ่ือพัฒนำนักเรียนและเป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นผลให้ผลกำรทดสอบ O-net ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เพ่ิมสูงขึ้น 

- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรทวิศึกษำ โดยได้ท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยกำรอำชีพปัว เปิด
สอนหลักสูตรช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงยนต์ กำรบัญชี และท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยเทคนิคน่ำน เปิดสอนหลักสูตร 
คหกรรม โดยนักเรียนที่จบหลักสูตรจะได้รับวุฒิกำรศึกษำ ๒ วุฒิกำรศึกษำ คือ วุฒิกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ และ วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับกำร
พัฒนำทักษะวิชำชีพ ถือว่ำเป็นทักษะที่ส ำคัญในปัจจุบัน เพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต 

- กำรจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือนักเรียนจะได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษำ มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือเสริมสร้ำงมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครูและเพ่ือนนักเรียนในชั้นเรียน 

- กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้
มีทักษะ ๔ H สำมำรถเรียนรู้ คิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำได้ด้วยตัวเอง 

- กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำสิ่งที่นักเรียนสนใจ ได้หำควำมถนัดของตนเอง และน ำสิ่งที่นักเรียนสนใจ 
น ำไปสู่กำรประกอบอำชีพในอนำคต 

- จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้ำง Fix it center โดยนักเรียนแผนกำรเรียนทวิศึกษำ ออกหน่วยบริกำรให้กับ
ชุมชน  
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กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
นักเรียนในหลำยด้ำน เช่น  

- โครงกำรหอพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนในโครงกำร
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ตั้งอยู่อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี
สภำพแวดล้อมที่รำยล้อมไปด้วยภูเขำ หมู่บ้ำนอยู่ห่ำงไกลจำกโรงเรียน โรงเรียนจึงมีบริกำรหอพักส ำหรับ
นักเรียนได้เข้ำพักฟรี และเป็นกำรฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้ใช้ชีวิตด้วยตนเอง ฝึกระเบียบวินัยของ
นักเรียน มีครูนอนประจ ำกับนักเรียนแต่ละหอพัก มีกำรจัดอำหำรให้รับประทำนอำหำรฟรี ๓ มื้อ ซึ่ง
วัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรน ำมำจำกกำรโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรนักเรียน ที่นักเรียนแต่ละห้องเรียน
ปลูกผัก เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมู และกบ อีกท้ังยังเป็นรำยได้เสริมให้แก่นักเรียน 

- โครงกำรรถรับส่งนักเรียน เป็นบริกำรส ำหรับนักเรียนบ้ำนไกลที่ผู้ปกครองไม่สำมำรถมำรับ-ส่งที่
โรงเรียนได้ โรงเรียนจึงจัดรถรับส่งนักเรียน โดยมีครูเวรเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเดินทำงกลับบ้ำน
และเดินทำงกลับเข้ำโรงเรียน นักเรียนไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

- โครงกำรทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่มีฐำนะยำกจน นักเรียนที่ก ำลังศึกษำในโรงเรียนมัธยม
พระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติส่วนใหญ่ฐำนะทำงบ้ำนยำกจน ผู้ปกครองมีอำชีพท ำไร่ข้ำวโพด มีฐำนะ
ค่อนข้ำงยำกจนโรงเรียนจึงสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชนเพ่ือจัดหำ
ทุนกำรศึกษำ เช่น ธนำคำรออมสิน สำขำอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มขนส่งภูมิภำค มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มูลนิธิทำงกำรกุศลและหน่วยงำนเอกชน เป็นต้น ส ำหรับนักเรียนที่ศึกษำ
ในระดับมัธยมศึกษำและศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน 

- กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำเพศศึกษำให้กับนักเรียน เพ่ือให้ควำมรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
เพศศึกษำเพ่ือลดกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

- โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กล้ำแสดงออก 
และกล้ำน ำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง นักเรียนสำมำรถมองเห็นปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำและแสวงหำแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำของโรงเรียนร่วมกัน เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนคุณธรรม 

- โครงกำรหำรำยได้เสริมระหว่ำงเรียน โดยในวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ นักเรียนที่ไม่กลับบ้ำนจะไป
ท ำงำนที่ตลำดชำยแดนห้วยโก๋น-น้ ำเงินโดยได้รับค่ำจ้ำงระหว่ำง ๒๐๐ - ๓๐๐ บำท/วัน มีกำรจัดตั้งกลุ่ม
อำชีพท ำน้ ำยำเอนกประสงค์ ส่งขำยให้โรงอำหำรโรงเรียน จัดตั้งกลุ่มอำชีพท ำขนม เช่น ขนมคุกกี้งำม้อน 
แยมต๋ำว น้ ำหม่อน แยมหม่อน ขนมไทยประเภทอ่ืน ๆ จัดท ำขนมส่งเข้ำระบบสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือ
จ ำหน่ำยในโรงเรียน รับจัดท ำอำหำรว่ำงส ำหรับกำรประชุมส่วนรำชกำรในอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน โดยครูที่ปรึกษำออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน เพ่ือน ำข้อมูลนักเรียน
เข้ำสู่ระบบคัดกรองนักเรียนของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

- กิจกรรมสภำนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน และเป็นกำรสนับสนุนให้
นักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน โดยที่โรงเรียนได้เปิดโอกำสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำร
เสนอแนะข้อคิดเห็น แนวทำงกำรด ำเนินงำน และควำมต้องกำรของนักเรียน 

ในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำของนักเรียน โรงเรียนได้น ำนวัตกรรม คือ โครงงำนคุณธรรม เข้ำมำ
ช่วยในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้นักเรียนได้วิเครำะห์ประเด็นปัญหำในห้องเรียน 
หำแนวทำงแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง โดยกำรด ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำรนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกิจกรรมนี้จะเน้นไปที่ตัวนักเรียน เน้นนักเรียนคิด นักเรียนท ำ และนักเรียนเป็น
ผู้น ำเสนอโครงงำน โดยมีเงื่อนไข ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงำนคุณธรรม มีครูที่ปรึกษำคอยเป็นที่ปรึกษำให้กับ
นักเรียน 

การส่งต่อนักเรียน จำกกำรที่มีกำรคัดแยกกลุ่มนักเรียน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนตำมกลุ่ม หำก
นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมที่ยังไม่ดีขึ้น โรงเรียนมีกำรส่งต่อเป็นระบบ จำกครูที่ปรึกษำ สู่ หัวหน้ำระดับชั้น, งำน
แนะแนวในโรงเรียน, งำนปกครอง, ทีมงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นล ำดับ ในกรณีที่นักเรียนมี
ปัญหำกรณีซับซ้อน หรือยังมีพฤติกรรมที่ยังไม่ดีขึ้นโรงเรียนก็จะส่งต่อนักเรียนไปยังเครือข่ำยสหวิชำชีพ เช่น 
สำธำรณสุขอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ พัฒนำชุมชนอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหำนักเรียนต่อไป 

 

(๓) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติได้ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน มีเอกสำรหลักฐำน
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองชั้นเรียน มีกำรประสำนควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย ผู้ปกครอง ชุมชน  
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคีเครือข่ำยสหวิชำชีพ ได้แก่ โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ สำธำรณสุขอ ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ สถำนีต ำรวจอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ กองร้อยทหำร
พรำนที่ ๓๒๐๗ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโก๋น ส ำนักสงฆ์วัดห้วยโก๋น และ บริษัท ไฟฟ้ำ หงสำ จ ำกัด     
ในรูปแบบของโครงกำรและกิจกรรม ได้แก่ 

- กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพ่ือแจ้งผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน วำงแผนกำร
ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน 

- กำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือแจ้งผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน พบปะผู้ปกครองเพ่ือ
แจ้งผลกำรเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงที่อยู่ในโรงเรียนเพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน วำงแผนกำรส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน 

- กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือแจ้งผลกำรด ำเนินงำนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน น ำเสนอปัญหำ เพ่ือร่วมกันแก้ไข และวำงแผนกำรส่งเสริม สนับสนุน ป้องกั น 
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน 

- กำรจัดโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข โดยประสำนควำมร่วมมือกับ
ภำคีเครือข่ำยสหวิชำชีพ เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุขโดยกำร
สุ่มตรวจปัสสำวะนักเรียนทุกคน จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรเดินรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพ
ติด และกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดและกีฬำสัมพันธ์ไทย-ลำว 

- กำรติดต่อประสำนงำนส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ พฤติกรรม ไปยังโรงพยำบำลเฉลิม
พระเกียรติ 

- กำรติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณสุขอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ และเจ้ำหน้ำที่จำก
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เรื่องเพศศึกษำ สำรเสพติด อำกำรเจ็บป่วย
จำก โรคภัยต่ำง ๆ 

- โครงกำรครู D.A.R.E. ร่วมกับสถำนีต ำรวจอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
- โครงกำรศึกษำดูงำนส ำหรับนักเรียนที่ก ำลังศึกษำหลักสูตรทวิศึกษำ ณ โรงไฟฟ้ำหงสำ ประเทศ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกบริษัท ไฟฟ้ำ หงสำ จ ำกัด 
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- กำรจัดกิจกรรมนักเรียนแกนน ำที่ปรึกษำ กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นร่วมกับโรงพยำบำลอ ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 

ซึ่งเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ คือ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน ทั้งจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด ผู้ปกครอง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและสหวิชำชีพ สำมำรถให้กำร
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำนักเรียน และพัฒนำนักเรียนได้ โดยประเมินผลจำกกำรรำยงำนกำรจัดโครงกำร
และกิจกรรมที่ร่วมกันจัด รูปภำพกำรท ำกิจกรรม หนังสือรำชกำรประสำนงำน สมุดเยี่ยม สมุดนิ เทศงำน 
รำยงำนกำรประชุมชั้นเรียน เอกสำรโฮมรูมโดยครูที่ปรึกษำ รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษำ 
และหลักฐำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

(๔) การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติได้ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน มีเอกสำรหลักฐำน
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนอ่ืน ๆ หลังจำกนั้นจะน ำมำขยำยผล
ในที่ประชุมเพ่ือน ำเสนอควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม ให้คณะครูได้ทรำบและเข้ำใจบทบำทกำรท ำงำนของครู และ
ระบบกำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำนักเรียน เสริมสร้ำงทักษะชีวิตนักเรี ยน และคุ้มครองนักเรียนภำยใน
สถำนศึกษำ ได้แก่ โครงกำรหอพักน่ำอยู่ โครงกำรอนำมัยผู้เรียน โครงกำรรถรับ-ส่งนักเรียน โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระฯ โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนเรียนรวม โครงกำรแนะแนวศึกษำต่อ 
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศชนิดกีฬำมวยปล้ ำ โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงดนตรี โครงกำรเสริมสร้ำง
สุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมหำรำยได้ระหว่ำง
เรียน โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ โดยมีสื่อและเครื่องมือในกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล และเครื่องมือในกำรคัดกรอง เช่น 
ระเบียนสะสมนักเรียน เอกสำรประเมิน SDQ เอกสำรประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ EQ แบบบันทึกกำร
เยี่ยมบ้ำนนักเรียนและเอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมคู่มือครูที่ปรึกษำโรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ 

โดยมีเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนตำมรำยงำนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ รำยงำนกำรไปรำชกำร บันทึกกำร
ประชุมครู สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ระเบียนสะสมนักเรียน เอกสำรประเมิน SDQ เอกสำร
ประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ EQ บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน บันทึกกำรส่งต่อ แผนกำรนิเทศติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

(๕) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
- จ ำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ 

๘.๐๔ และจ ำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ 
๒.๖๗ 

- จ ำนวนนักเรียนที่ออกเรียนกลำงคันในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ คิด
เป็นร้อยละ ๐.๗๒ จ ำนวนนักเรียนที่ออกเรียนกลำงคันในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐ 
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- ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-Net ของโรงเรียน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๓ เพ่ิมข้ึน ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ เพ่ิมข้ึน ๕กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

- โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร ทวิศึกษำ สำขำช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงยนต์ บัญชี 
และคหกรรม มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกำรตัดผมชำย และกำรท ำขนมไทย 

 
ผลงานนักเรียน ได้แก่ 

๑. นำงสำวธัญญำเรศ สุขส ำรำญ รำงวัลเยำวชนดีเด่นด้ำนกีฬำและนันทนำกำร ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
รำงวัลชนะเลิศเหรียญทองกำรแข่งขันกีฬำมวยปล้ ำและมวยปล้ ำชำยหำดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสมำคมกีฬำมวยปล้ ำแห่งประเทศไทย, นักกีฬำมวยปล้ ำทีมชำติไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำมวยปล้ ำ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

๒. นำยอดิรุต  ท้ำวคำม ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองกำรแข่งขันกีฬำมวยปล้ ำและมวยปล้ ำ
ชำยหำดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสมำคมกีฬำมวยปล้ ำแห่งประเทศไทย 

๓. นำงสำวกิตติมำ แซ่ตั้ง ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬำมวยปล้ ำ กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน จังหวัด
เชียงรำย ให้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 

๔. นำงสำววิวำห์  แปงอุด, นำงสำวเบญจรัตน์  ใจปิง และนำงสำวอรทัย  ใจปิง รำงวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรท ำอำหำรคำวจำนเดียวและ ขนมไทย ม.๔-๖ ในงำนแข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภำคเหนือครั้งที่ ๖๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

๕. นำยคฑำวุธ ใจปิง เข้ำศึกษำต่อคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ตำมโครงกำรกระจำย
แพทย์หนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

๖. นำยศุภโชค  กีรตินันทกุล เข้ำศึกษำต่อคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ตำมโครงกำร
กระจำยแพทย์หนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

๗. นำยเดชบดินทร์ ปำริน และนำยสมเกียรติ มีสำ เข้ำศึกษำต่อคณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ทุนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 

๘. นำงสำวบุษบำ ท้ำวคำม เข้ำศึกษำต่อคณะศิลปะศำสตร์ สำขำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
กำรเกษตร (โครงกำรทำยำทเกษตร) มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์  
 

ผลงานครู ได้แก่ 
๑. นำยวรภพ ใจก้อนแก้ว รำงวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ เขตกำร

แข่งขันที่ ๕ จังหวัดเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ และรำงวัลผู้ฝึกสอนกีฬำดีเด่น
จังหวัดน่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

๒. นำยสมโภชน์ หอมดอก ได้รับโล่รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล โครงกำร
สถำนศึกษำป้องกันยำเสพติดดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๕๗ (ให้ไว้ ๘ มีนำคม ๒๕๕๙) และโล่รำงวัลเชิดชูเกียรติ
ประเภทบุคคล กำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข” ประจ ำปี ๒๕๕๗ จำก
กระทรวงศึกษำธิกำร (ให้ไว้ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๙) และประจ ำปี ๒๕๕๘ (ให้ไว้ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๐) 

๓. นำยภำณุเดช เอกจิต และนำงนันท์ติกัน แซ่ตั้น รำงวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนกำรแข่งขัน
กำรท ำอำหำรคำวจำนเดียวและขนมไทย ม.๔-๖ ในงำนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
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๔. นำยภำนุเดช เอกจิต และนำงสำวประภัสสร แก้วโก รำงวัลเหรียญทอง ผู้ฝึกสอนกำรแข่งขันกำร
ท ำอำหำรน้ ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ม.๑-๓ ในงำนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
 

ผลงานผู้บริหาร ได้แก่ 
๑. นำงธิดำ  เสมอใจ ได้รับโล่รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  โครงกำรสถำนศึกษำป้องกัน ยำเสพติด

ดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๕๔ (ให้ไว้ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๖), รำงวัลเสมำ ป.ป.ส.ผลงำนดีเด่นระดับเงินโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข” ประจ ำปี ๒๕๕๘ (ให้ไว้ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๐) รำงวัลผู้บริหำร
ที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปี 2558 สมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งประเทศไทย  
 
ผลงานโรงเรียน ได้แก่ 

๑. รำงวัลโล่รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงกำรสถำนศึกษำป้องกันยำเสพติดดีเด่น ประจ ำปี 
๒๕๕๗ รับมอบ วันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๕๙ 

๒. โล่รำงวัลเชิดชูเกียรติ  ระดับดีเด่นโครงกำร “สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข” 
ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๓. รำงวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน ด้ำนควำมโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ   พระนำง
เจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
ระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็ก 

๔. รำงวัลผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  สูงขึ้น ๕ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ สูงขึ้น ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

๕. รำงวัลชนะเลิศดีเด่น กำรประกวดนิทรรศกำรกำรด ำเนินกิจกรรมยุวเกษตรกร ในงำนชุมนุมยุว
เกษตรกรและท่ีปรึกษำยุวเกษตรกร ระดับเขต ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

๖. โรงเรียนได้รับรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้ำน ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ โรงเรียนพระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

๗.รำงวัลชนะเลิศโครงกำรประกวดร้องเพลงพระรำชนิพนธ์และเพลงรักชำติร่วมสมัย ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ ในระดับจังหวัด 

๘. โรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกให้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน ต่อหน้ำพระพักตร์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ 
 
 ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

(นำงธิดำ  เสมอใจ) 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก 
 

ก. เกณฑ์และรายละเอียดการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข. เครื่องมือ/แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล 
2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

3. แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 
5. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) (ฉบับผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน) 
6. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) (ฉบับครู ประเมินนักเรียน) 
7. แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
8. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
9. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

10. แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
11. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 
12. แบบรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
14. แบบบันทึกการส่งต่อภายใน 
15. แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก 
16. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
17. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
18. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
19. แบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
20. แบบสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน 

21. แบบติดตามและประสานงานกับผู้ปกครอง 
22. แบบบันทึกค าให้การของนักเรียน 
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เกณฑ์และคะแนนการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 
 

ประเด็น รายการพิจารณา 
น  าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 

1. การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาที่สะท้อนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
3 ปี ให้เห็นถึงแนวคิดและ 
วิธีการท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา 

1.1 นโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน 

10 

20 
1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
สะท้อนแนวคิดท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ 
สถานศึกษา 

5 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

2. การด าเนินงานระบบ การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาครบท้ัง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงานสอดคล้องอย่าง
เป็นระบบ 

10 
20 

2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

10 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี 
เครือข่ายทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวธิีการสร้างเครือขา่ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 

15 3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

4. การส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม และประเมิน 

ผลการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.1 การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวาม
ตระหนัก มีความรู้ ความเขา้ใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

10 

25 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจ 
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง 
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

10 

5. ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวติ 
และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 

10 

20 5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการคุ้มครองนักเรียน ส่งผลต่อสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

5 

5.3 นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5 
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รายละเอียดการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 
 

ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
1.การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา
ที่สะท้อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ป ี 
ให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิธีการที่สอดคล้องต่อ
สภาพปัญหาและบริบท
ของสถานศึกษา 
(20 คะแนน) 

1.1 นโยบายของ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้าง ทักษะชีวิต 
และการคุ้มครอง
นักเรียน 
(10 คะแนน) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการก าหนด
แนวทางตามนโยบายที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้าง ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
อย่างชัดเจน 
1.1.2 มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน 
1.1.3 มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง ทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน 
1.1.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนที่ชัดเจน 
1.1.5 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 แนวทาง/รูปแบบ 
การบริหารจัดการของ 
สถานศึกษาสะท้อน
แนวคิดท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา 
(5 คะแนน) 

1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง ทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน 
1.2.2 มีการบริหารและด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2.3 มีแนวทาง/รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5 คะแนน) 

1.3.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อม น าไปใช ้
1.3.2 มีสารสนเทศเก่ียวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ป ี
การศึกษาย้อนหลังต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
1.3.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียน
ทุกคนได้รับการดูแล 
1.3.4 มีการสรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3.5 มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(20 คะแนน)  

2.1 วิธีการด าเนินงาน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาครบทั้ง 5 
ขั้นตอน โดย
ด าเนินงานสอดคล้อง
อย่างเป็นระบบ 
(10 คะแนน) 

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 าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ร้อยรัดทั้ง 5 ขั้นตอน 
2.1.7 มีการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
2.1.8 มีการใช้นวัตกรรมในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2.2 การด าเนินการ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 
(10 คะแนน) 

2.2.1 มีการบูรณาการทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนใน
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2.2 จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน 
2.2.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
คุ้มครองนักเรียนตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมและ
นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง 
2.2.4 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนและ
พฤติกรรมนักเรียน 

3. การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของสถานศึกษา 
(15 คะแนน) 

3.1 ข้อมูลภาคี
เครือข่าย และวิธีการ
สร้างเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(5 คะแนน) 

3.1.1 มีภาคเีครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (แล้วแต่กรณี) 
3.1.2 มีสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3.1.3 มีวิธีการสร้างและการท างานร่วมกับเครือข่ายที่
สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียน
ร่วมกับสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(10 คะแนน) 

3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและวาง
แผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครอง
นักเรียน 
3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ 
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน/ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ การ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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4. การส่งเสริม 
สนับสนุน นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(25 คะแนน) 

4.1 การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความตระหนัก มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครอง
นักเรียน 
(10 คะแนน) 

4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
4.1.2 ครูและบุคลากรทุกคนได้น าองค์ความรู้ ทักษะ มาใช้ใน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 

4.2 การนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนและ 
ให้ขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการ
ด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
(5 คะแนน) 

4.2.1 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนภายในสถานศึกษา 
4.2.2 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนจากภายนอก 
4.2.3 มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 
4.2.4 ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจและน าผลการนิเทศไป
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และได้รับขวัญก าลังใจจากการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.3 การประเมินผล
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครอง
นักเรียน เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
(10 คะแนน) 
 
 
 
 

4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม 
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมืออย่าง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 
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5. ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(20 คะแนน)  

5.1 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครอง
นักเรียน มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 
(10 คะแนน) 

5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ปัญหามีจ านวนลดลงสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา 
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของ
นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง 
5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง
คุ้มครอง แก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพ 
5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ  

5.2 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครอง
นักเรียน ส่งผลต่อ
สถานศึกษา และ
ชุมชนท้องถิ่น 
(5 คะแนน)  

5.2.1 สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ใน
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง ทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน 
5.2.2 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน 

5.3 นักเรียนสามารถ
ดูแลช่วยเหลือตนเอง
ได้ตามวัย 
(5 คะแนน)  

5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
สังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากเกณฑ์และคะแนนการพิจารณาสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ขอให้สถานศึกษาในสังกัดศึกษารายละเอียดฯ จากคู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดในแต่ละปี 
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ประเด็น รายการพิจารณา 
น  าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 

1. การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยของ
โรงเรียนท่ีสะท้อนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
(ปี พ.ศ. 2560 - 2562)  
ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และบริบทของโรงเรียน 

1.1 นโยบายของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างปลอดภัย 

5 

15 
1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสะท้อน
แนวคิดท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน 

4 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น 
ข้อมูลอุบัติเหตุ - ความเสี่ยง 3 

2. การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนครบท้ัง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงานสอดคล้องอย่าง
เป็นระบบ 

10 

25 2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 5 
2.3 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 5 

2.4 การด าเนินการคุม้ครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 5 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ ความปลอดภัย
ของโรงเรียน 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวธิีการสร้างเครือขา่ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 

15 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 

3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

4. การส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

4.1 การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวาม
ตระหนัก มีความรู้ ความเขา้ใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน 

10 

20 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

5 
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น  าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 

5. ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 

10 

25 5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการคุ้มครองนักเรียน ส่งผลต่อโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น 

5 

5.3 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5 
5.4 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 5 

รวม 100 100 
 
 
รายละเอียดการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 
 

ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นพิจารณา 
1. การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความ
ปลอดภัยของโรงเรียนท่ี
สะท้อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 
พ.ศ. 2560 - 2562)  
ให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิธีการท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบท
ของโรงเรียน 
 
(15 คะแนน) 

1.1 นโยบายของ
โรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างปลอดภัย 
(5 คะแนน) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการก าหนดแนวทางตาม
นโยบายท่ีเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุม้ครองนักเรียนอย่างชัดเจน 
1.1.2 มแีผนกลยุทธ์ท่ีระบุการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน 
1.1.3 มแีผนปฏิบัติการท่ีระบุโครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน 
1.1.4 มคี าสั่งแต่งต้ังคณะท างานเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนท่ีชัดเจน 
1.1.5 มรีะเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 แนวทาง/รูปแบบ
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนสะท้อนแนวคิด
ท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของ
โรงเรียน 
(4 คะแนน) 

1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน 
1.2.2 มีการบริหารและด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2.3 มแีนวทาง/รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของโรงเรียน 
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1.3 ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(3 คะแนน) 

1.3.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อม
น าไปใช้ 
1.3.2 มีสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ปี
การศึกษาย้อนหลังต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
1.3.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นว่านักเรียน
ทุกคนได้รับการดูแล 
1.3.4 มีการสรุปข้อมูลพร้อมท้ังรายงานผลการพัฒนา ป้องกนั 
แก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.3.5 มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในโรงเรียน เช่น ข้อมูล
อุบัติเหตุ – ความเสี่ยง 
(3 คะแนน) 

1.4.1 มีข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้นักเรียนรู้เท่าทัน
อันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากบุคคล อุบัติภัย และความ
เสี่ยงต่อชีวิต 
1.4.2 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นว่านักเรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทันและป้องกันความไม่ปลอดภัย 
1.4.3 มีข้อมูลสารสนเทศผู้เกี่ยวข้องที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดความ
ไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียน 

2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
(25 คะแนน)  

2.1 วิธีการด าเนินงาน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนครบท้ัง 5 
ขั้นตอน โดยด าเนินงาน
สอดคล้องอย่างเป็น
ระบบ 
(10 คะแนน) 

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 าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ร้อยรัดท้ัง 5 ขั้นตอน 
2.1.7 มีการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
2.1.8 มีการใช้นวัตกรรมในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2.2 การด าเนินการ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
อย่างเป็นรูปธรรม 
(5 คะแนน) 

2.2.1 มีการบูรณาการทักษะชวีิตการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
2.2.2 จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเสริมสร้างทักษะชีวิต 
2.2.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง 
2.2.4 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนและ
พฤติกรรมนักเรียน 

2.3 การด าเนินงาน
ความปลอดภัยใน

2.3.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อ
นักเรียน 
2.3.2 มีวิธีการท่ีเสริมสรา้งความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
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โรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
(5 คะแนน) 

2.3.3 มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยใน
โรงเรียน 
2.3.4 มีวิธีการรู้จักนักเรียนท่ีมีแนวโน้มอาจเผชิญต่อความไม่
ปลอดภัย 

2.4 การด าเนินการ
คุ้มครองนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
(5 คะแนน) 

2.4.1 มีการติดตาม เฝ้าระวัง และคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.4.2 มีกิจกรรม/โครงการท่ีคุม้ครองนักเรียนในโรงเรียน 
2.4.3 นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองด้วยรูปแบบ/วิธีการท่ี
เหมาะสม 

3. การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และ ความปลอดภัยของ
โรงเรียน 
 
(15 คะแนน) 

3.1 ข้อมูลภาคี
เครือข่าย และวิธีการ
สร้างเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(5 คะแนน) 

3.1.1 มีภาคีเครือขา่ย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและเขตพื้นที่การศึกษา หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (แล้วแต่กรณี) 
3.1.2 มีสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.1.3 มีวิธีการสร้างและการท างานร่วมกับเครือข่ายท่ีสนับสนุน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนบัสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียน
ร่วมกับโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(5 คะแนน) 

3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ 

วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 
3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน 
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน 
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมนิ /ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ  
การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.3 การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
(5 คะแนน) 
 
 
 
 

3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ 

วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมนิ /ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ  
การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 
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4. การส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
 
(20 คะแนน) 

4.1 การพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความตระหนัก มี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต 
การเสริมสร้างความ
ปลอดภัย และการ
คุ้มครองนักเรียน 
(10 คะแนน) 

4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
4.1.2 ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและท าหน้าท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา 
4.1.3 ครูมีความเขา้ใจในกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบ
บูรณาการและทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา 
4.1.4 ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.1.5 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัด
กิจกรรม/โครงการการคุ้มครองนักเรียนและการดูแลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

4.2 การนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนและ
ให้ขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการด าเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต การ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัย และการ
คุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
(5 คะแนน) 

4.2.1 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัย และ
การคุ้มครองนักเรียนภายในโรงเรียน 
4.2.2 มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัย 
และการคุ้มครองนักเรียนจากภายนอก 
4.2.3 มรีูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
4.2.4 ผูร้ับการนิเทศมีความพึงพอใจ และน าผลการนิเทศไป
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
4.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และได้รับขวัญก าลังใจจากการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.3 การประเมินผลการ
ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย และ
การคุ้มครองนักเรียน 
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
อยา่งต่อเน่ืองและยั่งยืน 
(5 คะแนน) 
 
 
 

4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม 
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเป็นระยะ ๆ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงาน 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัย และการ
คุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 มีการปรับปรุง พฒันา วิธีการและเครื่องมืออย่าง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 
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5. ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
 
(25 คะแนน)  

5.1 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครอง
นักเรียน มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 
(10 คะแนน) 

5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหามีจ านวนลดลงสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของ
นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง 
5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง 
คุ้มครอง ความปลอดภัย แก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพ 
5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่าง ๆ 

5.2 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครอง
นักเรียน ส่งผลต่อ
โรงเรียน และชุมชน
ท้องถิ่น 
(5 คะแนน)  

5.2.1 โรงเรียนได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติในด้านการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัย
และการคุ้มครองนักเรียน 
5.2.2 มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัย และการคุ้มครอง
นักเรียน อย่างยั่งยืน  

5.3 นักเรียนสามารถ
ดูแล ช่วยเหลือตนเอง
ได้ตามวัย 
(5 คะแนน)  

5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม
และสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้ 
5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะส าคญั และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
5.3.3 นักเรียนอยู่รอดปลอดภัยและเรียนจนจบหลักสูตร 

5.4 นักเรียนมีความ
ปลอดภัยครอบคลุมทุก
ด้าน 
(5 คะแนน) 

5.4.1 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
5.4.2 นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
5.4.3 นักเรียนมีความปลอดภัยจากบุคคล 
5.4.4 นักเรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 

ท้ังร่างกายและจิตใจ 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากเกณฑ์และคะแนนการพิจารณาสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ขอให้สถานศึกษาในสังกัดศึกษารายละเอียดฯ จากคู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือ
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดในแต่ละปี 
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ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียน..................................................................................... 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
ข้อมูลเบื องต้นนักเรียน 

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน   วัน/เดือน/ปีที่เข้าเรียน     
สถานศึกษาเดิม โรงเรียน    อ าเภอ   จังหวัด   

 
 ข้อมูลนักเรียน 

 เลขประจ าตัวเด็ก   เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
 ค าน าหน้านาม   ชื่อ   นามสกุล    
 วัน / เดือน / ปีเกิด       เพศ.     กรุ๊ปเลือด   
 เกิดท่ีโรงพยาบาล    อ าเภอ   จังหวัด    
 สัญชาติ    เชื้อชาติ    ศาสนา     
 ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร     E-mail     
 ชั้นที่เข้าเรียนครั้งแรก   ห้อง  ชั้นเรียนปัจจุบัน   ห้อง  
 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 รหัสประจ าบ้าน  -- บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  
 ตรอก / ซอย / ถนน      แขวง / ต าบล   

 เขต / อ าเภอ / กิ่งอ าเภอ     จังหวัด     
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  
 รหัสประจ าบ้าน  -- บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  
 ตรอก / ซอย / ถนน      แขวง / ต าบล   

 เขต / อ าเภอ / กิ่งอ าเภอ     จังหวัด     
 
รายละเอียดนักเรียน 

ชั้นเรียนปัจจุบัน   ห้อง  ชื่อครูประจ าชั้น     
ปัจจุบันอายุ   ป ี เดือน น้ าหนัก  กิโลกรัม ส่วนสูง  เซนติเมตร 
ความสามารถพิเศษ           
วิชาที่ชอบเรียน     เพราะ      
วิชาที่ไม่ชอบเรียน     เพราะ      
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ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 
ถนนลูกรัง  กิโลเมตร เมตร ถนนลาดยาง  กิโลเมตร เมตร 
ทางน้ า  กิโลเมตร เมตร รวมเป็น   กิโลเมตร เมตร 
เดินทางโดย 

(   ) เดินเท้า (   ) จักรยาน  (   ) ขึ้นรถเดือน   บาท/เดือน 
(   ) พ่อ/แม่/ผู้ปกครองมาส่งโดย (   ) จักรยาน (   ) จักรยานยนต์ (   ) รถยนต์ 

 
เป็นเด็ก (   ) ไม่ด้อยโอกาส  (   ) ด้อยโอกาส ระบุ      

(   ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน (   ) เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ 
(   ) เด็กถูกทอดทิ้ง  (   ) เด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็กฯ 
(   ) เด็กเร่ร่อน   (   ) ผลกระทบจากเอดส์ 
(   ) ชนกลุ่มน้อย   (   ) เด็กท่ีถูกท าร้ายรุนแรง 
(   ) เด็กยากจน   (   ) เด็กก าพร้า 
(   ) เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
(   ) ท างานรับผิดชอบตัวเองและครอบครัว 
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ        

 
สภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน  (   ) ไม่ได้พักนอนประจ า 

(   ) พักนอนประจ า ระบุ (   ) บ้านพักครู (   ) ที่พักนักเรียน  (   ) พักรวมกับชุมชน 
  (   ) พักนอนประจ า ระบุ (   ) บ้านพักส่วนตัว (   ) บ้านเช่า    (   ) บ้านพักข้าราชการ 

 
การขาดแคลน (   ) ขาดแคลนเครื่องแบบ (   ) เครื่องเขียน (   ) แบบเรียน (   ) ขาดแคลนอาหารกลางวัน 
 
ความพิการ 

ลักษณะเด็ก  (   ) ปกติ 
(   ) ความพิการ ระบุ (  ) ทางการมองเห็น  (  ) ทางการพูด / ภาษา  

(  ) ทางการได้ยิน  (  ) ทางพฤติกรรม และอารมณ์ 
(  ) ทางสติปัญญา  (  ) ออทิสติก 

(  ) ทางร่างกาย/สุขภาพ  (  ) พิการซ้ าซ้อน 
(  ) ทางการเรียนรู้  (  ) อื่น ๆ 

โรคประจ าตัว     แพ้ยา      
โรงพยาบาลที่ได้รับการรักษา          
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ครอบครัว 
สถานภาพบิดา - มารดา 

(  ) อยู่ด้วยกัน    (  ) บิดาถึงแก่กรรม  (  ) บิดามารดาถึงแก่กรรม 
(  ) เลิกร้างกัน   (  ) มารดาถึงแก่กรรม  (  ) อื่น     

 
จ านวนพี่น้อง (รวมตัวนักเรียน) 
จ านวนพี่ชาย คน  จ านวนน้องชาย  คน 
จ านวนพี่สาว  คน  จ านวนน้องสาว  คน 
รวมพ่ีน้องทั้งหมด  คน นักเรียนเป็นบุตร คนที…่……… 
 
บิดา  (  ) เป็นผู้ปกครอง  เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

ค าน าหน้านาม  ชื่อ    นามสกุล    
วัน/เดือน/ปีเกิด  /  /   กรุ๊ปเลือด    

อาชีพ     สถานที่ท างาน      

รายได้    บาท/เดือน เบอร์โทรศัพท์     
มารดา  (  ) เป็นผู้ปกครอง  เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

ค าน าหน้านาม  ชื่อ    นามสกุล    
วัน/เดือน/ปีเกิด  /  /   กรุ๊ปเลือด    

อาชีพ     สถานที่ท างาน      

รายได้    บาท/เดือน เบอร์โทรศัพท์     
 
ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา) 

เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น         
เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
ค าน าหน้านาม  ชื่อ    นามสกุล    

วัน/เดือน/ปีเกิด /  /  กรุ๊ปเลือด     
อาชีพ     สถานที่ท างาน      

รายได้    บาท/เดือน เบอร์โทรศัพท์     
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ข้อมูลเพื่อน 
เพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เคียงนักเรียน 

ชื่อ-สกุล            
เรียนอยู่ชั้น   โรงเรียน        
เบอร์โทรศัพท์           

 
เพื่อนสนิทนักเรียน 

ชื่อ-สกุล            
เรียนอยู่ชั้น   โรงเรียน        
เบอร์โทรศัพท์           

 
 

ลงชื่อ    ผู้กรอกข้อมูล 
(    ) 

วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 
หมายเหตุ ขอให้ถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนแนบมา 1 ฉบับ 
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แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โรงเรียน..................................................................................... 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่................/...............ปีการศึกษา............................. 

ครูที่ปรึกษา......................………………………………………….…….………....... 
ครูที่ปรึกษา......................………………………………………….…….………....... 

 
ชื่อ-สกุล         อายุ   ป ี
ชื่อเล่น       เพศ    ชาย    หญิง 
1. เยี่ยมบ้านนักเรียนวันที่   เดือน    พ.ศ.    

ระหว่างเวลา    น. 
2. ผู้ให้ข้อมูล      เกี่ยวข้อง     

อายุ  ปี   การศึกษา       
3. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่  หมู่ที่  บ้าน   ถนน    

ต าบล    อ าเภอ     จังหวัด    

สถานะท่ีอยู่อาศัย  ของตนเอง  บ้านญาติ  บ้านพัก/บ้านเช่า 

    อ่ืน ๆ ระบุ       

สภาพภายในบ้าน  สะอาดมีระเบียบ  ไม่ค่อยสะอาดมีระเบียบ  สกปรกไม่มรีะเบียบ 
    อ่ืน ๆ ระบุ       

4. สมาชิกครอบครัวนักเรียนมีทั้งหมด  คน ชาย  คน   หญิง  คน 

พ่ีน้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน  คน ชาย  คน   หญิง  คน 
พ่ีน้องที่เกิดจากบิดากับมารดาอ่ืน  คน ชาย  คน   หญิง  คน 
พ่ีน้องที่เกิดจากมารดากับบิดาอ่ืน  คน ชาย  คน   หญิง  คน 

5. ความสัมพันธ์ของครอบครัว  รักใคร่กันดี    ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง 
     ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง  ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบางครั้ง 
     ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบ่อยครั้ง 
     อ่ืน ๆ ระบุ        

6. ปัจจุบันบิดามารดานักเรียน  อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง 
     บิดาเสียชีวิต   มารดาเสียชีวิต  บิดามารดาเสียชีวิต 
     บิดาสมรสใหม ่  มารดาสมรสใหม่  บิดามารดาสมรสใหม่
     อ่ืน ๆ ระบุ        

7. นักเรียนอาศัยอยู่กับ   ตามล าพัง   บิดามารดา 
     บิดา    มารดา 
     ญาติ เป็น   อ่ืน ๆ ระบุ     
8. นักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดู  ตามใจ   ใช้เหตุผล    

     ปล่อยปละละเลย  เข้มงวดกวดขัน 

     อ่ืน ๆ ระบุ        

9. อาชีพของผู้ปกครอง   เกษตรกร  ค้าขาย  รับราชการ 
     รับจ้าง  อ่ืน ๆ ระบุ      
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10. รายได้ของครอบครัวต่อปี  ไม่เกิน 40,000 บาท   40,001 – 99,999 บาท 
     100,000 บาทขึ้นไป 
11. รายได้กับรายจ่ายของครอบครัว  เพียงพอ  ไม่เพียงพอในบางครั้ง   ขัดสน 

12. บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด  ไม่มี   เกี่ยวข้องเป็น  กับนักเรียน 
ถ้ามี  สารเสพติดที่ใช้คือ  บุหรี่  สุรา   ยาบ้า 
     อ่ืน ๆ ระบุ        

13. หน้าที่รับผิดชอบที่บ้าน  ไม่มี   ท าครั้งคราวคือ     
 มี  หน้าที่ประจ าคือ       

14. นักเรียนมีงานพิเศษท า  ไม่มี   มี ระบุ      
รายได้ต่อ วัน  เดือน   บาท 

15. นักเรียนมาโรงเรียน   เดิน   รถจักรยาน 
 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน     
 รถประจ าทาง/รถประจ าหมู่บ้าน 
 อ่ืน ๆ       

ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน   กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง   นาท ี
16. นักเรียนไดร้ับเงินมาโรงเรียนในแต่ละวัน  ไม่ได้เลย  ได้บางวัน ๆ ละ  บาท 

 ได้ทุกวัน ๆ ละ   บาท 

17. นักเรียนเข้านอนเวลา   ก่อน  22.00 น.  22.00 - 24.00 น.  หลัง  24.00  น. 
18. นักเรียนตื่นนอนเวลา   ก่อน  05.00 น.  05.00 - 06.00 น.  หลัง  06.00  น. 
19. นักเรียนนอนค้างคืนบ้านเพ่ือน/คนอ่ืน  ไม่เคย  ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจ า 
20. นักเรียนเที่ยวกลางคืน   ไม่เคย  ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจ า 
21. นักเรียนดูโทรทัศน์    ไม่เคย  ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจ า 
22. นักเรียนเล่นเกมส์    ไม่เคย  ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจ า 
23. นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ   ไม่มี   มี เบอร ์     

การพูดโทรศัพท์มือถือ   ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจ า 
24. นักเรียนเข้ากับเพื่อนได้   ง่าย   ค่อนข้างง่าย   ยาก 

25. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือนนักเรียนมักจะ  ผู้น า   ผู้ตาม  
 ผู้น าบางโอกาสผู้ตามบางโอกาส 

26. นักเรียนรู้สึกว่าโลกนี้    น่าอยู ่  ไม่น่าอยู่ 
นักเรียนรู้สึกว่าตนเอง    มีค่า   ไม่มีค่า 

27. ความต้องการของผู้ปกครองเมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
 ศึกษาต่อ   ประกอบอาชีพ ระบุ      

28. เมื่อโตขึ้นนักเรียนต้องการมีอาชีพ 1        
2        

29. นักเรียนท าการบ้าน/อ่านหนังสือ  ไม่เคย  ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจ า 
30. การเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่มีปัญหา   เรียนไม่เข้าใจ  เบื่อเรียนบางวิชา 
 อยากเลิกเรียน  เรียนไม่ทันเพ่ือน  ต้องการให้เพ่ือนช่วย 
 ต้องการครูที่เข้าใจและเป็นที่ปรึกษาได้ 
สาเหตุของปัญหาทางการเรียน คือ        
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31. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนมักจะ  เก็บไว้คนเดียว  แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 ปรึกษาเพ่ือน   ปรึกษาครู 
 ปรึกษาบิดามารดา/ผู้ปกครอง 
 อ่ืน ๆ ระบุ       

32. ปัญหาที่นักเรียนก าลังประสบอยู่ในขณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เรื่องครอบครัว  เรื่องการคบเพ่ือน  เรื่องเศรษฐกิจ/ทุนการศึกษา 
 เรื่องการวางตัวในสังคม  เรื่องสุขภาพ  เรื่องการเลือกอาชีพ 
 เรื่องการเลือกศึกษาต่อ  เรื่องการปรับตัวเข้ากับครูในโรงเรียน 
 อ่ืน ๆ ระบุ          

33. คุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน 

คุณลักษณะ ด ี
ปาน
กลาง 

ปรับ 
ปรุง คุณลักษณะ ด ี

ปาน
กลาง 

ปรับ 
ปรุง 

ความรับผิดชอบ   ความมีน้ าใจ/เอื้ออาทร   
ความขยันหมั่นเพยีร   การตรงต่อเวลา   
ความอดทน   ความมั่นใจในตนเอง   
ความมีระเบียบวินัย   การใฝ่หาความรู ้   
ความซื่อสัตย ์   การใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์   
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

34. สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน 
             
             
             
 

35. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของ 
ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน          

             
ผู้เยี่ยมบ้าน            

             
 

36. สรุปภาพรวมคุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียน 
ด้านดี/เด่น           

            
             

ด้านที่ต้องปรับปรุง/ด้อย         
            
             
 

ลงชื่อ                                    นักเรียน ลงชื่อ                                 ผู้ให้ข้อมูล 
(                                            ) (                                            ) 

ลงชื่อ                                        ครูที่ปรึกษา 
(                                                  ) 
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แผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านนักเรียน 
 

ชื่อ......................................นามสกุล.................................... เลขที่................. ชื่อเล่น ...... ............ อายุ............ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.............ถนน............................ต าบล................................................  
อ าเภอ...........................จังหวดั...............................................โทรศัพท์............................... ................................ 
ชื่อผู้ปกครอง............................................................................โทรศัพท์. .............................................................. 

 

ให้นักเรียนเขียนแผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้าน 
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ภาพถ่ายบ้านนักเรียน 
 

กรุณาระบุ   ภาพถ่ายที่แนบมาคือ  บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) 
 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ     
 บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง 
 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียน เนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้  

บ้านอยู่ต่างอ าเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ  
หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ 

 
รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอกบ้านนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง 
ลงชื่อ 

(     ) 
ต าแหน่ง     ครูที่ปรึกษา 
วันที่       
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แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โรงเรียน..................................................................................... 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่................/...............ปีการศึกษา............................. 
ครูที่ปรึกษา......................………………………………………….…….………....... 
ครูที่ปรึกษา......................………………………………………….…….………....... 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ  ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ    9 การเข้านอนของนักเรียน   

    ชาย        ก่อน 22.00 น.   

    หญิง        22.00 - 24.00 น.   

2 อายุ (6 เดือนขึ้นไปนับเปน็ 1 ปี)        หลัง 24.00  น.   

    …….…ปี    10 การตื่นนอนของนักเรียน   

    ……….ปี        ก่อน 05.00 น.   

    ……….ปี        05.00 - 06.00 น.   

3 การมาโรงเรียน        หลัง  06.00  น.   

    เดิน    11 การนอนค้างคืนบ้านเพื่อน/คนอืน่   

    รถจักรยาน        ไม่เคย   

    รถจักรยานยนต ์        เป็นครั้งคราว   

    รถประจ าทาง/ประจ าหมู่บา้น        บ่อยครั้ง   

    อื่น ๆ        ประจ า   

4 การไดร้ับเงินมาโรงเรียน    12 การออกไปเที่ยวกลางคืน   

    ไม่ได้เลย         ไม่เคย   

    ได้บางวัน        เป็นครั้งคราว   

    ได้ทุกวัน        บ่อยครั้ง   

5 จ านวนเงินท่ีได้มาโรงเรียน        ประจ า   

    น้อยกว่า 10  บาท    13 การดูโทรทัศน์   

    10 - 49  บาท        ไม่เคย   

    50 - 100  บาท        เป็นครั้งคราว   

    มากกว่า 100 บาท        บ่อยครั้ง   

6 การมีโทรศัพท์มือถือ        ประจ า   

    ม ี    14 การเล่นเกมส ์   

    ไม่ม ี        ไม่เคย   

7 การพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือ        เป็นครั้งคราว   

    เป็นครั้งคราว        บ่อยครั้ง   

    บ่อยครั้ง        ประจ า   

    ประจ า    15 การอ่านหนังสือ/ท าการบ้าน   

8 หน้าท่ีรับผดิชอบท่ีบ้าน        ไม่เคย   

    ไม่ม ี        เป็นครั้งคราว   

    ท าเป็นครั้งคราว        บ่อยครั้ง   

    มีหน้าที่ประจ า        ประจ า   
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 รายการ จ านวน ร้อยละ  ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 
16 นักเรียนเข้ากับเพื่อนได ้    23 ความสัมพันธ์ของครอบครัว   

    ง่าย        รักใคร่กันดี   

    ค่อนข้างง่าย        ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง   

    ยาก        ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง   

17 นักเรียนรูส้ึกว่าโลกนี ้        ขัดแย้งและท าร้ายรา่งกายบางครั้ง   

    น่าอยู่        ขัดแย้งและท ารา้ยร่างกายบ่อยครั้ง   

    ไม่น่าอยู่        อื่น ๆ   

18 นักเรียนรูส้ึกว่าตนเอง    24 อาชีพของผู้ปกครอง   

    มีค่า         เกษตรกร   

    ไม่มีค่า        ค้าขาย   

19 บ้านท่ีอยู่อาศัย        รับราชการ   

    ของตนเอง        รับจ้าง   

    บ้านญาต ิ        อื่น ๆ   

    บ้านพัก/บ้านเช่า    25 รายได้ของครอบครัวต่อปี   

    อื่น ๆ        ไม่เกิน 40,000  บาท   

20 การอยู่อาศัยของนักเรียน        40,001 – 99,999  บาท   

    ตามล าพัง        100,000 บาทขึ้นไป   

    บิดามารดา    26 รายได้กับรายจ่ายของครอบครัว   

    บิดา        เพียงพอ   

    มารดา        ไม่เพียงพอในบางครั้ง   

    ญาติ        ขัดสน   

21 วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียน    27 การศึกษาของผู้ปกครอง   

    ตามใจ        สูงกว่าปริญญาตร ี   

    ใช้เหตุผล        ปริญญาตร ี   

    ปล่อยปละละเลย        อนุปริญญา / ปวส.   

    เข้มงวดกวดขัน        ม.ปลาย / ปวช.   

    อื่น ๆ        ม.ต้น / ม.3   

22 สถานภาพของบิดามารดา        ต่ ากว่า ม.ต้น / ม.3   

    อยู่ด้วยกัน    28 ความต้องการผู้ปกครองจบม.3, ม.6   

    หย่าร้าง        ศึกษาต่อ   

    บิดาเสียชีวิต       ประกอบอาชีพ   

    มารดาเสียชีวิต         อื่น ๆ   

    บิดามารดาเสียชีวิต    29 การใช้สารเสพตดิของครอบครัว   

    บิดาสมรสใหม ่       ไม่ม ี   

    มารดาสมรสใหม ่        มี   

    บิดามารดาสมรสใหม ่           บุหรี่   

            สุรา    

            อื่น ๆ   
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
(ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 

 
ชื่อ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)      ชั้น  /  
โรงเรียน         เลขที่    
วัน/เดือน/ปีเกิด            

 
ค าชี แจง 
ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ใต้ข้อความ ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถาม 
กรุณาตอบทุกข้อ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

ข้อ พฤติกรรมประเมิน 

ความคิดเห็น 
ส าหรับครูที่ปรึกษา 

รวมคะแนน 

ไม่จริง ค่อนข้าง
จริง จริง ด้านที่ 

1 2 3 4 5 

1 ฉันพยายามท าตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกของคนอื่น         
2 ฉันอยู่ไม่น่ิง ฉันน่ังน่ิง ๆ ไม่ได้         
3 ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ         
4 ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป็นต้น)         
5 ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย         
6 ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามล าพัง         
7 ฉันมักท าตามท่ีคนอื่นบอก         
8 ฉันขี้กังวล         
9 ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้ ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ         
10 ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย         
11 ฉันมีเพ่ือนสนิท         
12 ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันท าให้คนอื่นท าอย่างที่ฉันต้องการได้         
13 ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย ๆ         
14 เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน         
15 ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ         
16 ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้น และเสียความมั่นใจในตนเองง่าย         
17 ฉันใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า         
18 มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อย ๆ         
19 เด็ก ๆ คนอื่นล้อเลียน หรือรังแกฉัน         
20 ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อแม่, ครู, เพื่อน, เด็กคนอื่น ๆ เป็นต้น)         
21 ฉันคิดก่อนท า         
22 ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ท่ีโรงเรียนหรือที่อื่น         
23 ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่ากับเด็กในวัยเดียวกัน         
24 ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย         
25 ฉันท างานได้จนเสร็จ ความต้ังใจในการท างานของฉันดี         

รวมคะแนนแต่ละด้าน      
การแปลผล      

รวมคะแนนการแปลผล ด้านท่ี 1-4  ได้…………………..คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม……………………………... 
คะแนนด้านท่ี 5  ได้……………..…..คะแนน  มีจุดแข็ง ( 4 - 10 )  ไม่มีจุดแข็ง ( 0 - 3 ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
(ฉบับผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน) 

 
ชื่อ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)      ชั้น  /  
โรงเรียน         เลขที่    
วัน/เดือน/ปีเกิด            

 
ค าชี แจง 
ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ใต้ข้อความ ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถาม 
กรุณาตอบทุกข้อ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

ข้อ พฤติกรรมประเมิน 

ความคิดเห็น 
ส าหรับครูที่ปรึกษา 

รวมคะแนน 

ไม่จริง ค่อนข้าง
จริง จริง ด้านที่ 

1 2 3 4 5 

1 ห่วงใยความรู้สึกคนอื่น         
2 อยู่ไม่น่ิง  น่ังนิ่ง ๆ ไม่ได้         
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง         
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ  เป็นต้น)         
5 มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย         
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว         
7 เชื่อฟัง  มักจะท าตามท่ีผู้ใหญ่ต้องการ         
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูกังวลเสมอ         
9 เป็นท่ีพึ่งได้เวลาท่ีคนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ         
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก         
11 มีเพ่ือนสนิท         
12 มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น         
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้         
14 เป็นท่ีชื่นชอบของเพื่อน         
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น         
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้น และขาดความมั่นใจในตนเอง         
17 ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า         
18 ชอบโกหก หรือขี้โกง         
19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก         
20 ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ, แม่, ครู, เด็กคนอื่น)         
21 คิดก่อนท า         
22 ขโมยของท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียนหรือที่อื่น         
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน         
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย         
25 ท างานได้จนเสร็จ มีความต้ังอกตั้งใจในการท างาน         

รวมคะแนนแต่ละด้าน      
การแปลผล      

รวมคะแนนการแปลผล ด้านท่ี 1-4  ได้…………………..คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม……………………………... 
คะแนนด้านท่ี 5  ได้……………..…..คะแนน  มีจุดแข็ง ( 4 - 10 )  ไม่มีจุดแข็ง ( 0 - 3 ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
(ฉบับครู ประเมินนักเรียน) 

 
ชื่อ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)      ชั้น  /  
โรงเรียน         เลขที่    
วัน/เดือน/ปีเกิด            

 
ค าชี แจง 
ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ใต้ข้อความ ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถาม 
กรุณาตอบทุกข้อ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

ข้อ พฤติกรรมประเมิน 

ความคิดเห็น 
ส าหรับครูที่ปรึกษา 

รวมคะแนน 

ไม่จริง ค่อนข้าง
จริง จริง ด้านที่ 

1 2 3 4 5 

1 ห่วงใยความรู้สึกคนอื่น         
2 อยู่ไม่น่ิง  น่ังนิ่ง ๆ ไม่ได้         
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง         
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ  เป็นต้น)         
5 มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย         
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว         
7 เชื่อฟัง  มักจะท าตามท่ีผู้ใหญ่ต้องการ         
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูกังวลเสมอ         
9 เป็นท่ีพึ่งได้เวลาท่ีคนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ         
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก         
11 มีเพ่ือนสนิท         
12 มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น  หรือรังแกเด็กอื่น         
13 ดูไม่มีความสุข  ท้อแท้         
14 เป็นท่ีชื่นชอบของเพื่อน         
15 วอกแวกง่าย  สมาธิส้ัน         
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้น และขาดความมั่นใจในตนเอง         
17 ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า         
18 ชอบโกหก หรือขี้โกง         
19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก         
20 ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ, แม่, ครู, เด็กคนอื่น)         
21 คิดก่อนท า         
22 ขโมยของท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียนหรือที่อื่น         
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน         
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย         
25 ท างานได้จนเสร็จ มีความต้ังอกตั้งใจในการท างาน         

รวมคะแนนแต่ละด้าน      
การแปลผล      

รวมคะแนนการแปลผล ด้านท่ี 1-4   ได้…………………..คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม……………………………... 
คะแนนด้านท่ี 5  ได้……………..…..คะแนน  มีจุดแข็ง ( 4 - 10 )  ไม่มีจุดแข็ง ( 0 - 3 ) 
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การให้คะแนนและการแปลผล (ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง) 
1. พฤติกรรมด้านอารมณ์ 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
3 ฉันปวดศีรษะ  ปวดท้อง  หรือไมส่บายบ่อย ๆ 0 1 2 
8 ฉันข้ีกังวล 0 1 2 
13 ฉันไม่มีความสุข  ท้อแท้  ร้องไห้บอ่ย ๆ 0 1 2 
16 ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และเสียความมั่นใจในตนเองง่าย 0 1 2 
24 ฉันข้ีกลัว  รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 5 )  เสี่ยง ( 6 )  มีปัญหา ( 7 – 10 ) 
2. ด้านพฤติกรรมเกเร 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
5 ฉันโกรธแรง และมักอารมณเ์สีย 0 1 2 
7 ฉันมักท าตามที่คนอื่นบอก 2 1 0 
12 ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันท าให้คนอื่นท าอย่างท่ีฉันต้องการได้ 0 1 2 
18 มีคนว่าฉันโกหก  หรือข้ีโกงบ่อย ๆ 0 1 2 
22 ฉันเอาของคนอ่ืนในบ้าน    ท่ีโรงเรียนหรือท่ีอื่น 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 4 )  เสี่ยง ( 5 )  มีปัญหา ( 6 – 10 ) 
3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
2 ฉันอยู่ไม่นิ่ง  ฉันนั่งนิ่ง ๆ ไม่ได ้ 0 1 2 
10 ฉันอยู่ไมสุ่ข  วุ่นวาย 0 1 2 
15 ฉันวอกแวกง่าย  ฉันรู้สึกว่าไมม่ีสมาธิ 0 1 2 
21 ฉันคิดก่อนท า 2 1 0 
25 ฉันท างานได้จนเสร็จ ความตั้งใจในการท างานของฉันดี 2 1 0 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 5 )  เสี่ยง ( 6 )  มีปัญหา ( 7 – 10 ) 
4. พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
6 ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามล าพัง 0 1 2 
11 ฉันมีเพื่อนสนิท 2 1 0 
14 เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน 2 1 0 
19 เด็ก ๆ คนอ่ืนล้อเลียน  หรือรังแกฉัน 0 1 2 
23 ฉันเข้ากับผู้ใหญไ่ดด้ีกว่ากับเด็กในวัยเดียวกัน 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 3 )  เสี่ยง ( 4 )  มีปัญหา ( 5 – 10 ) 
5. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ฉันพยายามท าตัวดีกับคนอ่ืน  ฉันใส่ใจความรูส้ึกของคนอ่ืน 0 1 2 
4 ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป็นต้น) 0 1 2 
9 ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้  ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไมด่ี หรือไม่สบายใจ 0 1 2 
17 ฉันใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า 0 1 2 
20 ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ แม่, ครู, เพื่อน, เด็กคนอ่ืน ๆ เปน็ต้น) 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  มีจุดแข็ง ( 4 – 10 )  ไม่มีจดุแข็ง ( 0 - 3 ) 
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การให้คะแนนและการแปลผล (ส าหรับครู/ผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน) 
1. พฤติกรรมด้านอารมณ์ 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
3 มักจะบ่นว่าปวดศรีษะ  ปวดท้อง 0 1 2 
8 กังวลใจหลายเรื่อง  ดูกังวลเสมอ 0 1 2 
13 ดูไมม่ีความสุข  ท้อแท ้ 0 1 2 
16 เครียดไมย่อมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่คุ้นและขาดความมั่นใจในตนเอง 0 1 2 
24 ขี้กลัว  รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 3 )  เสี่ยง ( 4 )  มีปัญหา ( 5 – 10 ) 
2. ด้านพฤติกรรมเกเร 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
5 มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย 0 1 2 
7 เชื่อฟัง  มักจะท าตามที่ผู้ใหญต่้องการ 2 1 0 
12 มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอืน่  หรือรังแกเด็กอื่น 0 1 2 
18 ชอบโกหก  หรือข้ีโกง 0 1 2 
22 ขโมยของที่บ้าน  ท่ีโรงเรียนหรือที่อ่ืน 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 3 )  เสี่ยง ( 4 )  มีปัญหา ( 5 – 10 ) 
3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
2 อยู่ไม่นิ่ง  นั่งนิ่ง ๆ ไม่ได ้ 0 1 2 
10 อยู่ไมสุ่ข  วุ่นวายอย่างมาก 0 1 2 
15 วอกแวกง่าย  สมาธิสั้น 0 1 2 
21 คิดก่อนท า 2 1 0 
25 ท างานได้จนเสร็จ มคีวามตั้งอกตั้งใจในการท างาน 2 1 0 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 5 )  เสี่ยง ( 6 )  มีปัญหา ( 7 – 10 ) 
4. พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดยีว 0 1 2 
11 มีเพื่อนสนิท 2 1 0 
14 เป็นที่ช่ืนชอบของเพื่อน 2 1 0 
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียน  หรือรังแก 0 1 2 
23 เข้ากับผู้ใหญไ่ดด้ีกว่ากับเด็กวัยเดยีวกัน 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  ปกติ ( 0 – 5 )  เสี่ยง ( 6 )  มีปัญหา ( 7 – 10 ) 
5. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

ข้อ ค าถาม ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกคนอ่ืน 0 1 2 
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป็นต้น) 0 1 2 
9 เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอื่นเสยีใจ อารมณไ์มด่ี หรือไม่สบายใจ 0 1 2 
17 ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า 0 1 2 
20 ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ แม่, ครู, เพื่อน, เด็กคนอ่ืน ๆ เป็นต้น) 0 1 2 

การแปลผล / จัดอยู่ในกลุม่  มีจุดแข็ง ( 4 – 10 )  ไม่มีจดุแข็ง ( 0 - 3 ) 
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ตารางคะแนนการแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
 

สรุปการให้คะแนนและการแปลผลในภาพรวม 
(ส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง) 

รายการประเมิน ปกต ิ เสี่ยง  มีปัญหา 
คะแนนรวมพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา (จากคะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้าน) 0 - 16 17 - 18 19 - 40 

คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน    
1. พฤติกรรมด้านอารมณ ์ 0 – 5 6 7 - 10 
2. พฤติกรรมเกเร 0 – 4 5 6 - 10 
3. พฤติกรรมอยูไ่ม่นิ่ง 0 – 5 6 7 - 10 
4. พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 0 -  3 4 5 - 10 
5. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม (คะแนนจุดแข็ง) มีจุดแข็ง (4 – 10)  ไม่มีจดุแข็ง (0 – 3)   

 

สรุปการให้คะแนนและการแปลผลในภาพรวม 
(ส าหรับครู/ผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน) 

รายการประเมิน ปกต ิ เสี่ยง  มีปัญหา 
คะแนนรวมพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา (จากคะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้าน) 0 - 15 16 - 17 18 - 40 

คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน    
1. พฤติกรรมด้านอารมณ ์ 0 – 3 4 5 - 10 
2. พฤติกรรมเกเร 0 – 3 4 5 - 10 
3. พฤติกรรมอยูไ่ม่นิ่ง 0 – 5 6 7 - 10 
4. พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 0 -  5 6 7 - 10 
5. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม (คะแนนจุดแข็ง) มีจุดแข็ง (4 – 10)  ไม่มีจดุแข็ง (0 – 3)   
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แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
โรงเรียน        

ระดับชั้น   ปีการศึกษา     
 

ที ่ รายการประเมิน 
กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

ด้านอารมณ ์       

ด้านความประพฤต ิ       
ด้านพฤติกรรมการอยูไ่ม่นิ่ง/สมาธสิั้น       
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน       
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม       

2 ฉบับครูประเมินนักเรียน 
ด้านอารมณ ์       

ด้านความประพฤต ิ       
ด้านพฤติกรรมการอยูไ่ม่นิ่ง/สมาธสิั้น       
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน       
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม       

3 ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ด้านอารมณ ์       

ด้านความประพฤต ิ       
ด้านพฤติกรรมการอยูไ่ม่นิ่ง/สมาธสิั้น       
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน       
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม       

รวม       

 
 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
(อายุ 12-17 ปี) 

 
ชื่อ…………………………………….......………………….ชั้น……………เลขที…่………… 

ค าชี แจง 
แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ แม้ว่า

ประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ให้ท่านเลือกค าตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด 
ดีหรือไม่ดี โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพ่ือท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนเองต่อไป 

มีค าตอบ 4 ค าตอบ ส าหรับข้อความแต่ละประโยค คือ  ไม่จริง  จริงบางครั้ง  ค่อนข้างจริง  จริงมาก 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด 

 

ข้อ ข้อความ ไม่จริง จริง
บางครั ง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริง
มาก 

คะแนน 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน      
2 ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรท าให้ฉันรูส้ึกโกรธ      
3 เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรูส้ึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไ์ม่ได ้      
4 ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ      
5 ฉันมักมีปฏิกริิยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย      
6 เมื่อถูกบังคับให้ท าในสิ่งท่ีไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรบัได้      
7 ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง      
8 ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก      
9 ฉันไม่ยอมรับในสิ่งท่ีผู้อื่นท าต่างจากท่ีฉันคิด      
10 ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระท าของฉัน      
11 ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป      
12 แม้จะมีภาระทีต่้องท า ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ      
13 เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอ้ื่นเมื่อมีโอกาส      
14 ฉันเห็นคุณคา่ในน้ าใจที่ผู้อื่นมีต่อฉนั      
15 เมื่อท าผิด ฉันสามารถกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ผู้อื่นได ้      
16 ฉันยอมรับข้อผดิพลาดของผู้อื่นไดย้าก      
17 ถึงแม้จะต้องเสยีประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะท าเพื่อส่วนรวม      
18 ฉันรู้สึกล าบากใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น      
19 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร      
20 แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถท าได ้      
21 เมื่อท าสิ่งใดไม่ส าเร็จ ฉันรู้สึกหมดก าลังใจ      
22 ฉันรู้สึกมีคณุค่าเมื่อได้ท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ      
23 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่ยอมแพ ้      
24 เมื่อเริม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักท าตอ่ไปไมส่ าเร็จ      
25 ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ      
26 บ่อยครั้งที่ฉันไมรู่้ว่าอะไรท าให้ฉันไม่มีความสุข      
27 ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากส าหรับฉัน      
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ข้อ ข้อความ ไม่จริง จริง
บางครั ง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริง
มาก 

คะแนน 

28 เมื่อต้องท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตดัสินใจได้ว่าจะท าอะไรก่อนหลัง      
29 ฉันล าบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนท่ีไม่คุ้นเคย      
30 ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มกีฎระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน      
31 ฉันท าความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย      
32 ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน      
33 ฉันไม่กลา้บอกความต้องการของฉนัให้ผู้อื่นรู ้      
34 ฉันท าในสิ่งที่ต้องการ โดยไม่ท าใหผู้้อื่นเดือดร้อน      
35 เป็นการยากส าหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมเีหตผุลเพียงพอ      
36 เมื่อไมเ่ห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตผุลที่เขายอมรับได้      
37 ฉันรู้สึกว่าด้อยกว่าผู้อื่น      
38 ฉันท าหน้าท่ีได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด      
39 ฉันสามารถท างานท่ีได้รบัมอบหมายไดด้ีที่สุด      
40 ฉันไม่มั่นใจในการท างานท่ียากล าบาก      
41 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น      
42 ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ      
43 เมื่อมีเรื่องที่ท าให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรอืสนุกสนานได ้      
44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยดุพักผ่อน      
45 ฉันรู้สึกไม่พอใจท่ีผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าฉัน      
46 ฉันพอใจกับสิ่งท่ีฉันเป็นอยู่      
47 ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรท า เมื่อรูส้ึกเบื่อหน่าย      
48 เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าท่ี ฉันจะท าในสิ่งท่ีฉันชอบ      
49 เมื่อรู้สึกไมส่บายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณไ์ด้      
50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหนด็เหนื่อยจากภาระหน้าท่ี      
51 ฉันไม่สามารถท าใจใหเ้ป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ      
52 ฉันทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเกิดขึ้นเสมอ      
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การให้คะแนน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มในการให้คะแนนดังนี  

 
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ  กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้อ 

1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28  2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 
31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50  26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี ้  แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี ้
ตอบไม่จริง ให ้  1 คะแนน  ตอบไม่จริง ให ้ 4 คะแนน 

ตอบจริงบางครั้ง ให ้  2 คะแนน  ตอบจริงบางครั้ง ให ้ 3 คะแนน 
ตอบค่อนข้างจริง  ให ้  3 คะแนน  ตอบค่อนข้างจริง ให ้ 2 คะแนน 

ตอบจริงมาก ให ้  4 คะแนน  ตอบจริงมาก ให ้ 1 คะแนน 

 
การรวมคะแนน 
ด้านดี หมายถึง    ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืนและมี 

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ด้านเก่ง หมายถึง   ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
ด้านสุข หมายถึง    ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
 

ด้าน ด้านย่อย การรวมคะแนน 
ผลรวมคะแนน / การแปลผล 

รวม แปลผล รวม แปลผล รวม แปลผล 

ด ี
1.1 ควบคุมอารมณ ์ รวมข้อ 1 ถึงข้อ 6   

  

  

1.2 เห็นใจผู้อื่น รวมข้อ 7 ถึงข้อ 12   
1.3 รับผิดชอบ รวมข้อ 13 ถึงข้อ 18   

เก่ง 
2.1 มีแรงจูงใจ รวมข้อ 19 ถึงข้อ 24   

  2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมข้อ 25 ถึงข้อ 30   
2.3 สัมพันธภาพ รวมข้อ 31 ถึงข้อ 36   

สุข 
3.1 ภูมิใจตนเอง รวมข้อ 37 ถึงข้อ 40   

  3.2 พึงพอใจในชีวิต รวมข้อ 41 ถึงข้อ 46   
3.3 สุขสงบทางใจ รวมข้อ 47 ถึงข้อ 52   

 
หลังจากรวมคะแนนแต่ละด้านเสร็จแล้ว น าคะแนนที่ได้ไปท าเครื่องหมายลงบนเส้นประ ในกราฟความ

ฉลาดทางอารมณ์และลากเส้นให้ต่อกัน แล้วพิจารณาดูว่ามีคะแนนด้านใดที่สูงหรือต่ ากว่าช่วงคะแนนปกติ 
ผลที่ได้เป็นเพียงการประเมินโดยสังเขป คะแนนที่ได้ต่ ากว่าช่วงคะแนนปกติ ไม่ได้หมายความว่าท่าน

หรือเด็กมีความผิดปกติในด้านนั น เพราะด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นคะแนนที่ได้ต่ าจึงเป็นเพียงข้อเตือนใจให้ท่านหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ในด้านนั้น ๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
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เกณฑ์ปกติของคะแนน EQ รวม ดี เก่ง สุข 
 
กลุ่มอายุ 12 – 17 ปี 
 

องค์ประกอบ EQ ต่ ากว่าปกต ิ เกณฑ์ปกต ิ สูงกว่าปกต ิ
คะแนน EQ รวม  140 140 – 170 170 
1. องค์ประกอบ ดี  48 48  -  58 58 
   1.1 ควบคุมอารมณ ์  13 13  -  17 17 
   1.2 เห็นใจผู้อื่น  16 16  -  20 20 
   1.3 รับผิดชอบ  16 16  -  22 22 
2. องค์ประกอบเก่ง  45 45  -  57 57 
   2.1 มีแรงจูงใจ  14 14  -  20 20 
   2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา  13 13  -  19 19 
   2.3 สัมพันธภาพกับผู้อื่น  14 14  -  20 20 
3. องค์ประกอบสุข  40 40  -  55 55 
   3.1 ภูมิใจในตนเอง  9 9  -  13 13 
   3.2 พึงพอใจในชีวิต  16 16  -  22 22 
   3.3 สุขสงบทางใจ  15 15  -  21 21 

 
กราฟความฉลาดทางอารมณ์ 

   0 5 10 15 20 25 

ด้าน         

1.1 ควบคุมอารมณ ์ ช่วงคะแนนปกติ = (13-18)  
1.2 เห็นใจผู้อื่น ช่วงคะแนนปกติ = (16-21)  
1.3 รับผิดชอบ ช่วงคะแนนปกติ = (17-22)  
2.1 มีแรงจูงใจ  ช่วงคะแนนปกติ = (15-20)  
2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา ช่วงคะแนนปกติ = (14-19)  
2.3 สัมพันธภาพ ช่วงคะแนนปกติ = (15-20)  
3.1 ภูมิใจในตนเอง ช่วงคะแนนปกติ = ( 9-13 )  
3.2 พึงพอใจในชีวิต ช่วงคะแนนปกติ = (16-22)  
3.3 สุขสงบทางใจ ช่วงคะแนนปกติ = (15-21)  

 
หมายเหตุ                         หมายถึงคะแนนช่วงปกติ 
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 

 
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) 

ค าถาม ไม่ใช่ ใช่ 
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่   
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึกเบื่อ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่   

 
การแปลผล 

ถ้าค าตอบ  ไม่มี  ทั้ง 2 ข้อ ถือว่าปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 

ถ้าค าตอบ  มี  ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ัง 2 ข้อ (มีอาการใด ๆ ในค าถามที่ 1 และ 2) หมายถึง  
“เป็นผู้มีความเสี่ยง” หรือ “ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า” ให้ประเมินต่อด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9Q 

 
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) 

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั งวันนี  
ท่านมีอาการเหล่านี  บ่อยแค่ไหน 

ไม่มี
เลย 

เป็นบางวัน 
1-7 วัน 

เป็นบ่อย 
> 7 วัน 

เป็น 

ทุกวัน 
1. เบื่อ ไม่สนใจอยากท าอะไร 0 1 2 3 
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 0 1 2 3 
3. หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป 0 1 2 3 
4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3 
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป 0 1 2 3 
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือครอบครัวผิดหวัง 0 1 2 3 
7. สมาธิไม่ดี เวลาท าอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ 
หรือท างานที่ต้องใช้ความตั้งใจ 

0 1 2 3 

8. พูดช้า ท าอะไรช้าลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือ 
กระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น 

0 1 2 3 

9. คิดท าร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี 0 1 2 3 
รวมคะแนน  

 

การแปลผล 
< 7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า หรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก 
7-12 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 
13-18 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง 
≥ 19 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง 
 

ถ้าคะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q และส่งพบแพทย์ 
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แบบประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 8 ค าถาม (8Q) 

ล าดับ
ค าถาม 

ระยะเวลา ค าถาม ไม่มี มี 

1 
ใน

ช่ว
ง 1

 เด
ือน

ที่ผ
่าน

มา
 รว

มว
ันน

ี้  
คิดอยากตาย หรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า 0 1 

2 อยากท าร้ายตัวเอง หรือท าให้ตัวเองบาดเจ็บ 0 2 
3 คิดเก่ียวกับการฆ่าตัวตาย 0 6 

(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายให้ถามต่อ) ... ท่านสามารถ
ควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือ 

บอกได้ไหมว่าคงจะไม่ท าตามความคิดในขณะนี้ 

ได้ 
0 

ไม่ได้ 
8 

4 มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย 0 8 
5 ได้เตรียมการที่จะท าร้ายตนเอง หรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย 

โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ 
0 9 

6 ได้ท าให้ตนเองบาดเจ็บ แต่ไม่ตั้งใจที่จะท าให้เสียชีวิต 0 4 
7 ได้พยายามฆ่าตัวตาย โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย 0 10 

8 
ตลอดชีวิต
ที่ผ่านมา ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย 0 4 

รวมคะแนน  
 
การแปลผล 

0 ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
1-8 มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย 
9-16 มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง 
≥ 17 มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง 
 

ถ้าคะแนน 8Q ≥ 17 ให้ส่งต่อโรงพยาบาลมีจิตแพทย์ด่วน 
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แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 

โรงเรียน.................................................................................. 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

ชื่อ  …………………..…………………...........…….  สกุล  ……….…….…………..…..….........……… 

ชื่อเล่น…………………………...............….…...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  .…..…....……  /  ……........ 
วัน/เดือน/ปี (ที่คัดกรอง)  …….……..….  /  ……...………...….....……..  /  ………......…........ 
ครูผู้สรุปผล  ……………………………………..............……............….......…………………………... 

จัดอยู่ในกลุ่ม 
 กลุ่มพิเศษ 
 กลุ่มปกติ 
 กลุ่มเสี่ยง 
 กลุ่มมีปัญหา 

1. ด้านความสามารถของนักเรียน (กลุ่มพิเศษ) 
1.1 ความสามารถพิเศษ 

  ด้านการเรยีน (ระบุ)……………….....................................………………..................................................................... 
  ด้านดนตรี (ระบุ)………………………………………………………………………………………................................................. 
  ด้านกีฬา (ระบุ)…………………………………………………………………………………………................................................ 
  ด้านศิลปะ (ระบุ)………………………………………………………………………………………................................................. 
  ด้านอื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………................................................. 

1.2 ความต้องการพิเศษ (บกพร่อง) 
  มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
  มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  มีความบกพร่องทางการเรยีนรู้ 
  มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
  มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์
  มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  ออทิสติก 
  สมาธิสั้น 
  พิการซ้ าซ้อน (มีความบกพรอ่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป) ระบุ............................................................................... 
  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................................................................... 

2. ด้านการเรียน 
  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสี่ยง   กลุ่มมีปัญหา 

ม.ต้น 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 2.00–

3.49 

(   ) ผลการเรียนเฉลี่ย ม.ต้น 1.00-1.99 
ม.ปลาย 1.00-1.79 

(   ) อ่าน/เขียนหนังสือไม่คล่อง อ่านสะกดค าไม่ได ้
(   ) คิด ค านวณเลขไม่คล่อง 
(   ) ไม่เข้าใจบทเรียน 1-5 รายวิชา 
(   ) มาเรียนสาย 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) ไม่เข้าเรียน 1-3 ครั้ง/รายวิชา 
(   ) ขาดเรียนบ่อย 1-2 วัน/สัปดาห์ 
(   ) ไม่ส่งงาน 1-2 รายวิชา 
(   ) ติด 0, ร, มส, มผ จ านวน 1-3 วิชา/1 ภาคเรียน 
(   ) ไม่มีอุปกรณ์การเรียนหรือน าอุปกรณ์มาเรียนไม่
ครบ 
(   ) อืน่ ๆ คือ…….......................................……………. 

(   ) ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.00 
(   ) อ่านหนังสือไม่ออก 
(   ) เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง สะกดค าผิดแม้แต่ค าง่าย ๆ 
(   ) คิด ค านวณเลขไม่ได้ ไม่ถูกต้อง 
(   ) ไม่เข้าใจในบทเรียนทุกรายวิชา 
(   ) มาเรียนสาย มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) ไม่เข้าเรียน มากกว่า 3 ครั้ง/รายวิชา 
(   ) ขาดเรียนบ่อย มากกว่า 2 วัน/สัปดาห์ 
(   ) ไม่ส่งงาน มากกว่า 2 วิชา 
(   ) ติด 0, ร, มส, มผ มากกว่า 3 วิชา/1 ภาคเรียน 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

ม.ปลาย 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 1.80–

3.24 
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3. ด้านสุขภาพร่างกาย 
  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสี่ยง   กลุ่มมีปัญหา 

มีสุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

(   ) น้ าหนักผิดปกติและไมส่ัมพันธ์กับส่วนสูงหรืออายุ 
(   ) เจ็บป่วยบ่อย ๆ 
(   ) ร่างกายไม่แข็งแรง 
(   ) มีปัญหาด้านสายตา สั้น / เอยีง 
(   ) มีปัญหาด้านการรบัฟัง (ไม่ชัด) 
(   ) มีโรคประจ าตัว...................................................... 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................………………. 

(   ) มีภาวะทุพโภชนาการ 
(   ) ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง 
(   ) มีความพิการทางร่างกาย 
(   ) มีความบกพร่องทางการได้ยนิ (หูหนวก) 
(   ) ความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอด) 
(   ) ความเจ็บป่วยท่ีมีผลกระทบตอ่การเรียน 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

 

4. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม (พิจารณาจากแบบประเมิน SDQ) 
ด้านอารมณ ์   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านความประพฤต ิ   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 

ผลรวมทั้ง 4 ด้าน   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม    มีจุดแข็ง   ไม่มีจุดแข็ง 

 

4.1 ด้านภาวะจิตเวช 
  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสี่ยง   กลุ่มมีปัญหา 
มีสุขภาพจติด ี

มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สามารถ
จัดการ/แก้ไข
ปัญหาทาง

พฤติกรรมและ
อารมณไ์ดด้ ี

(   ) อยู่ในสภาพแวดล้อม/กลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว 
(   ) รู้สึกเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวังบางครั้ง 
(   ) ค่อนข้างเก็บตัว 
(   ) ขาดความสนใจ/เพลิดเพลินในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
(   ) ขาดสมาธิ ความสามารถในการคิด/ตัดสินใจน้อยลง 
(   ) นอนมากหรือน้อยกว่าปกติ 
(   ) เคยมีความคิดท าร้ายตนเองหรือท าร้ายผู้อื่น 
(   ) มีอาการหวาดระแวงบางครั้ง 
(   ) มีอาการประสาทหลอนบางครั้ง 
(   ) มีการรับรู้ผิดปกติ ไม่ตรงกับความเป็นจริงบางครั้ง 
(   ) มีภาวะเครียดบางครั้ง 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

(   ) มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
(   ) มีอาการซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง เป็นเวลา 

มากกว่า 2 สัปดาห์ 
(   ) มีความรู้สึกผิด คิดว่าตนเองไร้ค่า 
(   ) เก็บตัว แยกตัวออกจากสังคม ไม่พูดคุยกับใคร 
(   ) นอนมากหรือน้อยกว่าปกติ เป็นเวลามากกว่า 

2 สัปดาห์ 
(   ) มีความคิดท าร้ายตนเองหรือท าร้ายผู้อื่น 
(   ) มีอาการหวาดระแวงบ่อยครั้ง 
(   ) มีอาการประสาทหลอนบ่อยครั้ง 
(   ) มีการรับรู้ผิดปกติ ไม่ตรงกับความเป็นจริงบ่อยครั้ง 
(   ) มีความกดดัน ภาวะเครียดสูง 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

 

5. ด้านครอบครัว 

5.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสี่ยง   กลุ่มมีปัญหา 
ครอบครัวมีอาชีพ
ที่มั่นคงและสจุรติ 
มีรายได้เพียงพอ 

(   ) รายได้ครอบครัว 3,000 - 10,000 บาท/เดือน 
(   ) บิดาหรือมารดาตกงาน (1 คน) 
(   ) ได้เงินมาโรงเรียนวันละ………..........…บาท 
(   ) มีเหตุการณ์ให้เกิดการสูญเสีย กระทบต่อเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ าท่วม เป็นต้น 

(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................………………. 

(   ) รายได้ครอบครัวต่ ากว่า 3,000 บาท/เดือน 
(   ) บิดาและมารดาตกงาน (ท้ังสองคน) 
(   ) มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 
(   ) ไม่มีอาหารกลางวันรบัประทาน 
(   ) ไม่มีเงินมาโรงเรียน/ซื้ออุปกรณ์การเรียน 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 
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5.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสี่ยง   กลุ่มมีปัญหา 
อยู่ร่วมและได้รับ
การดูแลเอาใจใส่
จากบิดาและ/
หรือมารดา 

(   ) อยู่หอพัก/บ้านเช่า 
(   ) บิดามารดาแยกทางกัน หรือแต่งงานใหม่ 
(   ) มีความรู้สึกท่ีไมด่ีต่อบิดา หรอืมารดา 
(   ) มีความขัดแย้ง/ทะเลาะกันในครอบครัว 
(   ) สมาชิกในครอบครัวมีอาชีพเสี่ยงต่อกฎหมาย 
(   ) สมาชิกในครอบครัวมีประวตักิารลักขโมย 
(   ) มีการใช้สารเสพตดิหรือเล่นการพนันในครอบครัว 

เป็นบางครั้ง 
(   ) ที่พักอยู่ในชุมชนแออัด หรือใกล้แหล่งมั่วสุม 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................…………..….. 

(   ) ไม่มีผู้ดูแล 
(   ) สมาชิกในครอบครัวใช้สารเสพติด/เล่นการพนัน 
(   ) สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรง/เรื้อรัง 
(   ) มีความขดัแย้งและมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
(   ) มีประวัติการลักขโมย 
(   ) มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
(   ) มีการถูกท าร้ายทารุณ 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

 

6. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (พิจารณาจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ E.Q.) 
องค์ประกอบด้าน ด ี   ต่ ากว่าปกต ิ   ปกติ   สูงกว่าปกติ 

องค์ประกอบด้าน เก่ง   ต่ ากว่าปกต ิ   ปกติ   สูงกว่าปกติ 
องค์ประกอบด้าน สุข   ต่ ากว่าปกต ิ   ปกติ   สูงกว่าปกติ 

 
7. ด้านอ่ืน ๆ 

7.1 ด้านสารเสพติด 

  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสีย่ง   กลุ่มมีปัญหา 
ไม่ใช้สารเสพ
ติดทุกชนิด 

(   ) คบเพื่อนในกลุ่มใช้สารเสพติด/เสพยา/ค้ายาบ้า/ 
กัญชา 

(   ) คบเพื่อนในกลุ่มที่สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ เหล้า 
(   ) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้สารเสพติด/เสพยา/ 

ค้ายาบ้า/กัญชา 
(   ) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนติดบุหรี่ แอลกอฮอล์ เหล้า 
(   ) สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ 

เสพยา/ค้ายาบ้า/กัญชา 
(   ) สมาชิกในครอบครัวติดบุหรี่ แอลกอฮอล์ เหล้า 

หรือสารเสพติดอื่น ๆ 
(   ) ทดลองใช้สารเสพติด/เสพยา/ค้ายาบ้า/กัญชา 
(   ) ทดลองสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................………………. 

(   ) มีการใช้สารเสพตดิ/เสพยา/ค้ายาบ้า/กญัชา 
มากกว่า 1 ครั้ง 

(   ) มีการสูบบุหรี่ ดืม่แอลกอฮอล ์เหล้า เบียร ์
มากกว่า 1 ครั้ง 

(   ) มีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
(   ) มีอาการทางกาย ง่วงซึม กระสับกระส่าย 
(   ) เป็นผู้จัดหาและจัดจ าหน่ายสารเสพติด 
(   ) เป็นผู้ติดสารเสพติด/ยาบ้า/กญัชา 
(   ) เป็นผู้ติดบุหรี่ แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

 

7.2 ด้านความปลอดภัย 

  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสีย่ง   กลุ่มมีปัญหา 
- เดินทางไปกลับ
มีผู้ปกครองรบัส่ง 
- ขับรถตามกฎ
จราจร 

(   ) พาหนะและสภาพการเดนิทางไมป่ลอดภยั 
(   ) การเดนิทาง/ขับรถ ไมป่ฏบิตัติามกฎจราจร 
(   ) มีพฤติกรรมเข้าอยู่ในสถานท่ีที่จัดว่าไม่ปลอดภัย 

ในโรงเรียน 
(   ) มีประวัติทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง 
(   ) มีประวัติท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................………………. 

(   ) พกพาอาวุธมาโรงเรยีน 
(   ) มีพฤติกรรมรวมกลุ่ม ก่อกวน สร้างปัญหา 
(   ) ทะเลาะวิวาท/ใช้ความรนุแรงบ่อยครั้ง  
(   ) ท ารา้ยรา่งกายผู้อ่ืน 
(   ) ชักน าบุคคลภายนอกที่ไม่น่าไว้วางใจเข้ามาใน 

โรงเรียน 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 
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7.3 ด้านพฤติกรรมทางเพศ 

  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสีย่ง   กลุ่มมีปัญหา 
- คบเพื่อนต่าง
เพศตามวัยและ
วุฒิภาวะ 
- ปฏิบัติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงาม 

(   ) ท างานพิเศษที่ล่อแหลมต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
(   ) จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่มอยู่ด้วยกันสองต่อสอง 

บ่อยครั้ง 
(   ) อยู่ในกลุ่มขายบริการ 
(   ) ใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นเวลานานและบ่อยครั้ง 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................………………. 

(   ) ขาดเรียนไปกับคู่ของตนบ่อยครั้ง 
(   ) อยู่ด้วยกันกับคู่ 
(   ) มีการมั่วสุมทางเพศ 
(   ) มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
(   ) ตั้งครรภ์ 
(   ) ขายบริการทางเพศ 
(   ) หมกมุ่นในการใช้เครื่องมือสื่อสารทีเ่กี่ยวข้องทางเพศ 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

 

7.4 ด้านการติดเกม 

  กลุ่มปกต ิ   กลุ่มเสีย่ง   กลุ่มมีปัญหา 
เล่นเกมเป็น
เวลา/บริหาร
จัดการเวลาใน
การเล่นเกมได ้

(   ) เล่นเกมเกินวันละ 1 ช่ัวโมง 
(   ) เก็บตัว แยกตัวจากกลุ่มเพื่อน 
(   ) ขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
(   ) ใช้จ่ายเงินผิดปกต ิ
(   ) อยู่ในกลุ่มเพื่อนเล่นเกม 
(   ) ร้านเกมอยู่ใกล้บ้านหรือโรงเรยีน 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................………………. 

(   ) ใช้เวลาเล่นเกมเกิน 2 ช่ัวโมง/วัน 
(   ) หมกมุ่น จริงจังในการเล่นเกม 
(   ) บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม 
(   ) หงุดหงิด ฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง 
(   ) ขาดความรับผิดชอบ 
(   ) ใช้เงินสิ้นเปลือง โกหก ลักขโมยเงินเพื่อเล่นเกม 
(   ) อื่น ๆ คือ…….......................................……………. 

 

7.5 ด้านอ่ืน ๆ ...........................................................................................  
  เสี่ยง คือ ..............................................................   มีปัญหา คือ .................................................................. 

 
 
หมายเหตุ : 

นักเรียนรายบุคคลที่มีลักษณะปญัหามากกว่า 1 ด้าน ให้เลือกลักษณะปญัหาที่ตรงกับนักเรียนรายบคุคล/มีความ
รุนแรงเป็นอันดับแรกเพียงด้านเดยีวเท่านั้น 

 กลุ่มพิเศษ 
ความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ มีความสามารถโดดเด่น ซึ่งต้อง
ให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษขั้นสูงสุด 
ความต้องการพิเศษ (บกพร่อง) หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ เช่น บกพร่องทางการมองเห็น 
การได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ บกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์ บกพร่องทางการพูดและภาษา ออทิสติก สมาธิสั้น พิการซ้ าซ้อน เป็นต้น 

 กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริม 

 กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 
 กลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียนท่ีมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งต้องช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

โดยเร่งด่วน 
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แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

โรงเรียน ........................................................................................................  
ปีการศึกษา............................................................................  

 

ที ่ รายการ ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา พิเศษ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 
ด้านความสามารถนักเรียน  

- ความสามารถพิเศษ         
- ความต้องการพิเศษ (บกพรอ่ง)         

2 ด้านการเรียน         
3 ด้านสุขภาพร่างกาย         

4 
ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม         

- ภาวะจิตเวช         

5 
ด้านครอบครัว  

- เศรษฐกิจ         
- การคุ้มครองนักเรยีน         

6 ด้านความฉลาดทางอารมณ ์         

7 

ด้านอื่น ๆ  
- สารเสพติด         
- ความปลอดภยั         
- พฤติกรรมทางเพศ         
- การติดเกม         
- อื่น ๆ         

 
 

ลงช่ือ    หัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ผู้รายงาน 

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

ลงช่ือ     ผู้อ านวยการโรงเรยีน/ผู้รับรอง 
(..........................................................................) 
 

วันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 

แบบรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

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

ปีการศึกษา............................................................................  
 
จ านวนนักเรียนในความดูแลทั้งหมด……………….................คน แยกเป็น 
  กลุ่มพิเศษ.................................คน  (ร้อยละ............................ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 
  กลุ่มปกติ...................................คน  (ร้อยละ............................ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 
  กลุ่มเสีย่ง...................................คน  (ร้อยละ............................ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 
  กลุ่มมีปัญหา..............................คน  (ร้อยละ............................ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 

 
 

ผลการด าเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ (กลุม่พิเศษ, กลุ่มเสี่ยง, กลุ่มมีปัญหา) จ าแนกตามลักษณะปญัหาของนักเรียน 
 

ที ่ ลักษณะปัญหา ช่วยเหลือได้แล้ว 
(คน) 

อยู่ในระหว่างการ 
ช่วยเหลือ (คน) 

การส่งต่อ 
(คน) หมายเหตุ 

1 
ด้านความสามารถนักเรียน     
- ความสามารถพิเศษ     
- ความต้องการพิเศษ (บกพร่อง)     

2 ด้านการเรียน     
3 ด้านสุขภาพร่างกาย     
4 ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม     
5 ด้านครอบครัว     
6 ด้านความฉลาดทางอารมณ ์     
7 ด้านอื่น ๆ     

รวม     
 
 

ลงช่ือ    หัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ผู้รายงาน 

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

ลงช่ือ     ผู้อ านวยการโรงเรยีน/ผู้รับรอง 
(..........................................................................) 
 

วันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ................ 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาเบื องต้น 
 
ชื่อ    สกุล    ชื่อเล่น  อายุ  ป ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  /   
ครูที่ปรึกษา            
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  หมู่  ต าบล   อ าเภอ    
จังหวัด     
ชื่อบิดา      อายุ  ปี อาชีพ    
ชื่อมารดา     อายุ  ปี อาชีพ    
ปัจจุบันสถานภาพของครอบครัว 
            

             
กระบวนการให้ค าปรึกษา 

กรณีปัญหา            

สถานที่ให้ค าปรึกษา      เวลา    น 
วันที่  เดือน     พ.ศ.    
1. ขั้นการสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียน 
            

             
2. ขั้นการพิจารณาท าความเข้าใจกับปัญหา 
            

             
3. ขั้นก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหา 

            

             
            

             
4. ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา 
            

             
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ให้ค าปรึกษา 
(……………….………………..............................) 
วันที่……..……../…...………..……/……………… 

 
(ลงชื่อ)     ผู้รับบริการ 

(……………….………………..............................) 
วันที่……..……../…...………..……/……………… 
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แบบบันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) 
 

วันที่  เดือน   พ.ศ   
 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
เรียน        
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ข้อมูลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 

ด้วยนักเรียน  ชื่อ           
ชั้น ม  /  เลขที่   เลขประจ าตัว     

มีพฤติกรรมสรุปได้ ดังนี้ 
            

            

            

             
และได้ด าเนินการช่วยเหลือแล้วสรุปได้ ดังนี้ 

            

            

            

             
แต่ยังมีพฤติกรรม ดังนี้ 

            

            

            

             
จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนดังกล่าว และขอขอบคุณมา 

ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)      
(……………….………………..............................) 
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.……......../…...……….. 
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แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก 
 

วันที่  เดือน   พ.ศ   
 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
เรียน        
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ข้อมูลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 

ด้วยนักเรียน  ชื่อ           
ชั้น ม  /  เลขที่   เลขประจ าตัว     

มีพฤติกรรมสรุปได้ ดังนี้ 
            

            

            

             
และได้ด าเนินการช่วยเหลือแล้วสรุปได้ ดังนี้ 

            

            

            

             
แต่ยังมีพฤติกรรม ดังนี้ 

            

            

            

             
จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนดังกล่าว และขอขอบคุณมา 

ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)      
(……………….………………..............................) 
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.……......../…...……….. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 
บันทึกการสังเกต ครั้งที่   
วัน/เดือน/ปี ที่สังเกต     เวลาที่สังเกต     

สถานที่             
ชื่อ – นามสกุล นักเรียน           
ระดับชั้น    อายุ   ปี เพศ    

ข้อสังเกต 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (บรรยายพฤติกรรมพร้อมกับความคิดเห็น)     

            

            

            

            

            

            

             
 
ข้อเสนอแนะ 
            

            

            

            

            

             
 
 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 
บันทึกการสัมภาษณ์ ครั้งที่   
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์     เวลาที่สัมภาษณ์     

สถานที่             
ชื่อ – นามสกุล นักเรียน           
ระดับชั้น    อายุ   ปี เพศ    

จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ 
            

             
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 
            

            

            

            

             
 
ข้อเสนอแนะ 
            

            

             
 
นัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไป วัน/เดือน/ปี     เวลา    

สถานที่             
 
 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
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แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
ระดับชั้น    

โรงเรียน        
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด   คน 

จ านวนนักเรียนที่เข้าโฮมรูม    คน 
จ านวนนักเรียนที่ไม่เข้าโฮมรูม    คน ได้แก่ 

            

            

             
 

ที ่ กิจกรรม/เรื่อง ผลที่ได้รับ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ข้อเสนอแนะ 
            

            

             
 
 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
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แบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองชั นเรียน (Classroom Meeting) 
 
ชั้น      ภาคเรียนที่  /    
วันที่   เดือน      พ.ศ.    
จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด    คน 

จ านวนที่มาประชุม    คน คิดเป็นร้อยละ    
จ านวนที่ไม่มาประชุม    คน 

หัวข้อส าคัญของการประชุม 
1.             
2.             

3.             
บันทึกบรรยากาศการประชุม และข้อสังเกต 

1. ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น 

             
             

2. การให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ 
             

             

3. การให้การสนับสนุน 
             

             

4. อ่ืน ๆ 
             

             

ข้อสรุปหรือมติจากการประชุม 
1.             
2.             

3.             
 
 
 

ลงชื่อ    (ผู้รายงาน) 
(     ) 
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แบบสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน 

 
ภาคเรียนที่  /    
จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด    คน 

จ านวนที่มาประชุม    คน คิดเป็นร้อยละ    
จ านวนที่ไม่มาประชุม    คน 

หัวข้อส าคัญของการประชุม 
1.             
2.             

3.             
บันทึกบรรยากาศการประชุม และข้อสังเกต 

1. ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น 

             
             

2. การให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ 
             

             

3. การให้การสนับสนุน 
             

             

4. อ่ืน ๆ 
             

             

ข้อสรุปหรือมติจากการประชุม 
1.             
2.             

3.             
 
 
 

ลงชื่อ    (ผู้รายงาน) 
(     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



157 

แบบติดตามและประสานงานกับผู้ปกครอง 
โรงเรียน ........................................................................................................  

ปีการศึกษา............................................................................  
นักเรียนชื่อ – สกุล .............................................................. ชั้น ................................ เลขท่ี ............ .................. 
ที่อยู่ ................................................................................................................... โทรศัพท์ .. ............................... 
ผู้ปกครองชื่อ .................................................................ที่ท างาน ........... ............................................................. 
 
วัน /เดือน / ปี เรื่องท่ีติดตามดูแล วิธีการติดตามดูแล ชื่อผู้ติดตามดูแล 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

ลงชื่อ     (ผู้ติดตามและประสานงาน) 
(     ) 
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แบบบันทึกค าให้การของนักเรียน 
 
วันที่...........................เดือน.........................................................................พ.ศ. ......... ........................................ 
เรื่อง....................................................................................................................... ............................................... 
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการและพัฒนานักเรียน 
 
 เนื่องด้วยในวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ...............ชว่งเวลา..........................................  
ข้าพเจ้า........................................................................ ชั้น ...............เลขประจ าตัวนักเรียน..... ........................... 
ได้กระท าการอันฝืนระเบียบของทางโรงเรียน.....................................................................ตามคู่มือนักเรียนและ
ผู้ปกครองโดยมีรายละเอียดแห่งพฤติกรรมดังนี้ (ระบุให้ชัดเจน)................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยมีผู้รู้เห็นในเหตุการณ์/มีส่วนร่วมในการกระท าของข้าพเจ้า คือ 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
 
ลงชื่อ..............................นักเรียน     ลงชื่อ..............................ครูที่ปรึกษา 
(..................................................)     (.......................................................) 
 

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

 
ลงชื่อ........................................หัวหน้ากลุ่มงานกิจการและพัฒนานักเรียน 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับผู้ปกครอง กรอกข้อมูลหลักฐาน กรณีความผิดร้ายแรงหลายกรณีเกิดร่วมกัน 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว.................................................ผู้ปกครองของ..................................................... .....
รับทราบพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียนของนักเรียนในความดูแลของข้าพเจ้าแล้ว ทั้งนี้
ข้าพเจ้าได้ทราบแนวการปฏิบัติเมื่อนักเรียนกระท าผิดระเบียบโรงเรียน........................................................แลว้ 
ข้าพเจ้ายินดีจะด าเนินการแก้ไข/ปฏิบัติตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
ในความดูแลของข้าพจ้าให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน 
 

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

 



คณะผู�จัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
นายประจักษ�  สีหราช  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายเกรียงศักด์ิ  ยอดสาร  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
คณะผู�จัดทํา/ผู�เรียบเรียง 
นางนภาพร  แสงนิล  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายโกศล  สินธุบุญ  ผู�อํานวยการกลุ0มส0งเสริมการจัดการศึกษา 
นายสุทิน  คงสนุ0น  ผู�อํานวยการโรงเรียนแจ�ห0มวิทยา 
นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ� ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านโฮ0งรัตนวิทยา 
นางสาวศิริมาศ  ราชคม  ครูโรงเรียนแม0เมาะวิทยา 
นางกนกพร  อุสาหะพงษ�สิน ครูโรงเรียนทุ0งหัวช�างพิทยาคม 
นางวราภรณ�  เชื้อน�อย  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
นายลัญจกร  ผลวัฒนะ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
นางสาวฐารดี  วงศ�ษา  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
นางวิรัทญา  ศิริวัง  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสุธาทิพย�  ต7ะคําวรรณ  พนักงานราชการโรงเรียนเสด็จวนชยางค�กูลวิทยา 
นางรุ0งทิวา  ธีระตระกูล  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
นางสาววศินี  วนรัตน�  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวศศิกมล  ก:าหล�า  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
บรรณาธิการ 
นายสรวง  ศรีแก�วทุม  ศึกษานิเทศก�ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นางสาวพิชญา  คําป;น  ศึกษานิเทศก�ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นางสาวสุดาภรณ�  สืบสุติน ศึกษานิเทศก�ชํานาญการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 




