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ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดนโยบำยให้ปีกำรศึกษำ 2555 - 2556 
เป็นปีแห่ง กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยำเสพติดโดยมีเป้ำหมำย เพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียนในทุก
ระดับ ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมเจตนำรมณ์และควำมมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนไปเป็นตำมนโยบำย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ก ำหนดนโยบำยพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมเข้มแข็ง  มียุทธศำสตร์ มำตรกำร 
และจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริม
ให้สถำนศึกษำ และให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีส่วนร่วม
ในกำรขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่นกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน    กำรจัดประชุมผู้ปกครอง      
ชั้นเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต กำรพัฒนำวินัยเชิงบวก โดยผ่ำนกระบวนกำรกิจกรรมภำยในสถำนศึกษำ 
อีกด้วย 

ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงจัดท ำคู่มือส ำหรับสถำนศึกษำ
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงพัฒนำ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ
พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงคุณภำพ ประสิทธิภำพ ในสังกัด  

หวังว่ำสถำนศึกษำจะได้ใช้ประโยชน์จำกคู่มือนี้ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
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ชื่องาน/โครงการ พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยเสถียร  อ่วมพรหม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   นำยสุรพล  เพ็งน้อย     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   นำยวิสูตร  ป้อมโพธิ์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   นำงไพเรำะ กลิ่นสังข์    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
   นำงฐกมล  คล้ำยกมล   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
   นำงณัฐธนภัทร์  วรรณดร  เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสใน
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และลดอัตรำกำรออกกลำงคัน  

จุดเน้น 5. เด็กกลุ่มที่ต้องกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับกำรคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยำ ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

ตัวช้ีวัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. ร้อยละ 20 ของนักเรียนอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง 
 2. ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกด ำเนินคดีทำงสถำนพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยำวชนลดลง  
 3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสำรเสพติดลดลง 

................................................................................................  
1.หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 1  ได้ก ำหนดให้โรงเรียนเป็นสถำนศึกษำ
เป้ำหมำย   ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและลดปัญหำเสี่ยง ที่เป็นเหตุแห่งปัญหำยำเสพติด         
และก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนหลัก  2  ประกำร  คือ 1. กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ         
และ 2. จัดกิจกรรมป้องกันและ    เฝ้ำระวังยำเสพติดในสถำนศึกษำ  โดยก ำหนดภำรกิจงำนไว้อย่ำงชัดเจน  
ได้แก่  กำรจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น  โครงกำร To be number One กิจกรรมด้ำนให้ค ำปรึกษำ                
ห้องเรียนสีขำว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มก่อนเสี่ยง พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ 
อย่ำงต่อเนื่อง / เสริมสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภำพโดยเน้นเด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นพิเศษ  จึงจัดท ำโครงกำรนี้ ขึ้นมำ 

2.วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิด  วิธีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน 
และเสริมสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภำพโดยเน้นเด็กกลุ่มท่ีต้องกำรกำรคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

 2.เพ่ือให้ครูน ำควำมรู้ไปสอนนักเรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันยำเสพติดและ 
เสริมสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภำพโดยเน้นเด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ 
  3.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันแก้ไข  มีควำมปลอดภัยจำกยำเสพติดทุกชนิด และน ำควำมรู้ 
ไปเผยแพร่แก่เพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
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  4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันแก้ไขกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมลดลง และน ำควำมรู้ไปเผยแพร่แก่
เพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
3.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหำรโรงเรียน       จ ำนวน   197  คน 
2. ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จ ำนวน   197 คน    
     รวมทั้งสิ้น จ ำนวน   394 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน ก ำกับ ติดตำม ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้อย่ำงมี 
   ประสิทธิภำพ 
2. ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ได้รับกำร
ช่วยเหลือ  ตำมแนวทำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกคน 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ/ระยะเวลา 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สพป.นครสวรรค์ เขต 1  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

มีนาคม 2557 

  

- เชิญคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
จัดท ำแนวทำงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

_ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แนวทำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ ำนวน 
10 คน 3 วัน 

มีนาคม  2557 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม 

สพป.นครสวรรค์ เขต 1  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม 

มีนาคม 2557 

- เชิญวิทยำกรจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

สพป.นครสวรรค์ เขต 1  เชิญวิทยำกร 

ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม 
เมษายน  2557 

–จัดอบรมตำมโครงกำรกำรอบรม       
เชิงปฏิบัติกำรครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 

 

อบรมตำมโครงกำรฯ จ ำนวน   197  โรงเรียน 

ด ำเนินกำรอบรม 2 วัน   ดังนี้ 

 1. ผู้บริหำรโรงเรียน จ ำนวน   197  คน 

( ประถมศึกษำ  170 คน/เอกชน  27 คน) 

23 – 24 
เมษายน 2557 
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2. ครูฝ่ำยปกครองโรงเรียน จ ำนวน   197 คน   

 ( ประถมศึกษำ  170 คน/เอกชน  27 คน) 

รวมทั้งสิ้น  394  คน 

- ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนำยน 2557 

5. งบประมาณ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

กิจกรรม/งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ( 80 บำท) 
คณะกรรมกำรจัดท ำแนวทำงระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจ ำนวน  10  คนๆละ 80 บำท 3  วัน 

 

 

 

2,400 

 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ( 70 บำท) 
คณะกรรมกำรจัดท ำแนวทำงระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจ ำนวน 10  คนๆละ 70 บำท 3  วัน 

  

2,100 

 

- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ( 1,200 บำท) 
วิทยำกรภำยนอก  6  คนๆละ 1,200 บำท  2 วัน 

14,400   

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ( 80 บำท) 
ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน  394  คนๆละ 80 บำท 2 วัน 

 63,040  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ( 70 บำท) 
ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน  394  คนๆละ 70 บำท 2 วัน 

 55,160  

- ค่ำจัดสถำนที่  (3,000 บำท)  3,000  

- ค่ำวัสดุ  (5,000 บำท)   5,000 

- ค่ำจัดท ำป้ำย (1,000 บำท)  1,000  

- ค่ำเกียรติบัตรผู้เข้ำรับกำรอบรม ( 20 บำท) 
จ ำนวน 394 ใบ ๆ ละ 100 บำท 

 

 

7,880  

รวม 14,400 134,580 5,000 

รวมทั้งสิ้น  153,980  

      (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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6. การประเมินโครงการ 

กำรประเมิน เครื่องมือ ระยะเวลำ 

ระหว่ำงด ำเนินกำร แบบสอบถำม เมษำยน  2557 

หลังด ำเนินกำร แบบติดตำม มิถุนำยน  2557 

7. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การป้องกันและการแก้ไข 

- หลังกำรอบรมครูผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่ต่อเนื่องในกำร
น ำทักษะที่ได้รับน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 

1. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด       

   อย่ำงต่อเนื่อง 

2. จัดท ำข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

   และมีแนวโน้มออกกลำงคันให้เป็นปัจจุบัน 

3. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคนและต่อเนื่อง 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการด าเนินการตามโครงการ รายการผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 

1. เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและห่ำงไกล  
ยำเสพติด 

2. ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน 

3. อัตรำกำรเรียนต่อสูงขึ้น 

4. มีข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลำงคันเป็น
ปัจจุบัน 

5. นักเรียนอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง 

 

 

1.ปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนลดลงร้อยละ 100 

2. ลดอัตรำกำรออกกลำงคันได้ตำมเป้ำหมำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

3.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีแนวโน้มออกกลำงคัน ได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือร้อยละ 100 

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ที่ตั้งครรภ์
ลดลง 
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แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

1. ระเบียนสะสมนักเรียนรำยบุคคล (ป.พ.8) 

2. แบบประเมินตนเองส ำหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน (SDQ) 

3. แบบเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

4. แบบประเมินทักษะชีวิต 5 ห้อง ชีวิต 

5. สรุปรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

6. แบบสรุปผลกำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล 

7. แนวปฏิบัติกำรจัดประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง (Classroom Meeting) 
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แบบเก็บข้อมูล 
ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

 
 ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน 

ปีกำรศึกษำที่เข้ำเรียน   ชื่อโรงเรียน      
วัน/เดือน/ปีที่เข้ำเรียน          
สถำนศึกษำเดิม โรงเรียน    อ ำเภอ   จังหวัด   

 
 ข้อมูลนักเรียน    
 เลขประจ ำตัวเด็ก   เลขประจ ำตัวประชำชน ---- 
 ค ำน ำหน้ำนำม   ชื่อ   นำมสกุล    
 วัน / เดือน / ปีเกิด       เพศ.     กลุ่มเลือด   

เกิดท่ีโรงพยำบำล    อ ำเภอ   จังหวัด    
 สัญชำติ    เชื้อชำติ    ศำสนำ     
 ภำษำหลักที่ใช้ในกำรสื่อสำร     E-mail     
 ชั้นที่เข้ำเรียนครั้งแรก   ห้อง  ชั้นเรียนปัจจุบัน   ห้อง  
 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
 รหัสประจ ำบ้ำน  -- บ้ำนเลขท่ี  หมู่ที่  
 ตรอก / ซอย / ถนน      แขวง / ต ำบล   
 เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ     จังหวัด     
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  
 รหัสประจ ำบ้ำน  -- บ้ำนเลขท่ี  หมู่ที่  
 ตรอก / ซอย / ถนน      แขวง / ต ำบล   
 เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ     จังหวัด     
 
รายละเอียดนักเรียน 

ชั้นเรียนปัจจุบัน   ห้อง  ชื่อครูประจ ำชั้น     
ปัจจุบันอำยุ   ปี เดือน น้ ำหนัก  กิโลกรัม ส่วนสูง  เซนติเมตร 
ควำมสำมำรถพิเศษ           
วิชำที่ชอบเรียน     เพรำะ      
วิชำที่ไม่ชอบเรียน     เพรำะ      
 

ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 
ถนนลูกรัง  กิโลเมตร เมตร ถนนลำดยำง  กิโลเมตร เมตร 
ทำงน้ ำ   กิโลเมตร เมตร รวมเป็น   กิโลเมตร เมตร 
เดินทำงโดย 
(   ) เดินเท้ำ (   ) จักรยำน (   ) ขึ้นรถเดือน   บำท/เดือน 
(   ) พ่อ / แม่ / ผู้แกครองมำส่งโดย (   ) จักรยำน (   ) จักรยำนยนต์ (   ) รถยนต์ 
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เป็นเด็ก (   ) ไม่ด้อยโอกำส                    (   ) ด้อยโอกำส ระบุ  
           (   ) เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน (   ) เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 

(   ) เด็กถูกทอดทิ้ง  (   ) เด็กในสถำนพินิจคุ้มครองเด็กฯ 
(   ) เด็กเร่ร่อน   (   ) ผลกระทบจำกเอดส์ 
(   ) ชนกลุ่มน้อย   (   ) เด็กท่ีถูกท ำร้ำยรุนแรง 
(   ) เด็กยำกจน   (   ) เด็กก ำพร้ำ   
(   ) เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 
(   ) ท ำงำนรับผิดชอบตัวเองและครอบครัว 
(   ) อ่ืนๆ ระบุ        
 

สภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน  (   ) ไม่ได้พักนอนประจ ำ 
(   ) พักนอนประจ ำ ระบุ (   ) บ้ำนพักครู (   ) ที่พักนักเรียน (   ) พักรวมกับชุมชน 

  (   ) พักนอนประจ ำ ระบุ (   ) บ้ำนพักส่วนตัว (   ) บ้ำนเช่ำ    (   ) บ้ำนพักข้ำรำชกำร 
การขาดแคลน (   ) ขำดแคลนเครื่องแบบ (   ) เครื่องเขียน (   ) แบบเรียน (   ) ขำดแคลนอำหำรกลำงวัน 
 

ความพิการ 
 ลักษณะเด็ก (   ) ปกติ 

(   ) ความพิการ ระบุ (  ) ทำงกำรมองเห็น  (  ) ทำงกำรพูด / ภำษำ  
(  ) ทำงกำรได้ยิน  (  ) ทำงพฤติกรรม และอำรมณ์  

 (  ) ทำงสติปัญญำ  (  ) ออทิสติก 
(  ) ทำงร่ำงกำย/สุขภำพ  (  ) พิกำรซ้ ำซ้อน 
(  ) ทำงกำรเรียนรู้  (  ) อื่น ๆ 

โรคประจ ำตัว     แพ้ยำ      
โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรักษำ         

 
ครอบครัว 

สถานภาพบิดา - มารดา 
(  ) อยู่ด้วยกัน    (  ) บิดำถึงแก่กรรม   (  ) บิดำมำรดำถึงแก่กรรม    
(  ) เลิกร้ำงกัน   (  ) มำรดำถึงแก่กรรม   (  )     

จ านวนพี่น้อง(ไม่นับตัวเองให้นับแต่เฉพำะพ่ีหรือน้อง) 
จ ำนวนพี่ชำย      คน จ ำนวนน้องชำย    คน จ ำนวนพี่สำว คน จ ำนวนน้องสำว     คน 
รวมพ่ีน้องทั้งหมด   คน นักเรียนเป็นบุตร คนที…่……… 
(ไม่นับตัวนักเรียน)  
 
บิดา (  ) เป็นผู้ปกครอง  เลขประจ ำตัวประชำชน ---- 

ค ำน ำหน้ำนำม  ชื่อ    นำมสกุล     
วัน/เดือน/ปีเกิด  /  /   หมู่เลือด      
อำชีพ     สถำนที่ท ำงำน       
รำยได้    บำท/เดือน เบอร์โทรศัพท์      
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มารดา  (  ) เป็นผู้ปกครอง  เลขประจ ำตัวประชำชน ---- 
ค ำน ำหน้ำนำม  ชื่อ    นำมสกุล     
วัน/เดอืน/ปีเกิด  /  /   หมู่เลือด      
อำชีพ     สถำนที่ท ำงำน       
รำยได้    บำท/เดือน เบอร์โทรศัพท์      

ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา) 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น          
เลขประจ ำตัวประชำชน ---- 
ค ำน ำหน้ำนำม  ชื่อ    นำมสกุล     
วัน/เดือน/ปีเกิด /  /  หมู่เลือด       
อำชีพ     สถำนที่ท ำงำน       
รำยได้    บำท/เดือน เบอร์โทรศัพท์      
 

เพื่อนนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียง 
ชื่อ-สกุล     เรียนอยู่ชั้น โรงเรียน      
เบอร์โทรศัพท์            
 

ลงชื่อ    ผู้กรอกข้อมูล 
   (    ) 

วันที่ เดือน   พ.ศ.   
หมายเหตุ ขอให้ถ่ำยส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียนแนบมำ 1 ฉบับ 
 

แผนผังแสดงเส้นทางจากบ้านมาโรงเรียนโดยสังเขป 
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แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ส าหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
ชื่อ – สกุล  นักเรียนที่รับการประเมิน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)      ชั้น    เลขที่     

วัน/ เดือน / ปีเกิด        เพศ     ชาย  หญิง 
ค าชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ท้ำยหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณำตอบให้ตรงกับลักษณะของเด็กในช่วง        
6  เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง 

1. ห่วงใยควำมรู้สึกของคนอ่ืน    
2. อยู่ไม่นิ่ง  นั่งนิ่ง ๆ  ไม่ได้    
3. มักจะบ่นว่ำปวดศีรษะ  ปวดท้อง  หรือไม่สบำย    
4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน  (ขนม  ของเล่น  ดินสอ  เป็นต้น)    
5. มักจะอำละวำด  หรือโมโหร้ำย               
6. ค่อนข้ำงแยกตัว  ชอบเล่นคนเดียว     
7. เชื่อฟัง  มักจะท ำตำมที่ผู้ใหญ่ต้องกำร    
8. กังวลใจหลำยเรื่อง  ดูวิตกกังวลเสมอ    
9. เป็นที่พ่ึงได้เวลำที่คนอ่ืนเสียใจ  อำรมณ์ไม่ดี  หรือไม่สบำยใจ    
10. อยู่ไม่สุข  วุ่นวำยอย่ำงมำก    
11. มีเพ่ือนสนิท    
12. มักมีเรื่องทะเลำะวิวำทกับเด็กอ่ืน  หรือรังแกเด็กอ่ืน                      
13. ดูไม่มีควำมสุข  ท้อแท้  ร้องไห้บ่อย     
14. เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน     
15. วอกแวกง่ำย  สมำธิสั้น    
16. เครียด ไม่ยอมห่ำงเวลำอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่คุ้น และขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง    
17.ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่ำ    
18. ชอบโกหก  หรือขี้โกง     
19. ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก     
20. ชอบอำสำช่วยเหลือคนอ่ืน  (พ่อแม่  ครู  เด็กคนอ่ืน)    
21. คิดก่อนท ำ    
22. ขโมยของที่บ้ำน  ที่โรงเรียน  หรือท่ีอ่ืน     
23. เข้ำกับผู้ใหญ่ได้ดีกว่ำเด็กวัยเดียวกัน    
24. ขี้กลัว  รู้สึกหวำดกลัวได้ง่ำย    
25. ท ำงำนได้จนเสร็จ  มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำน     

คุณมีควำมเห็นหรือควำมกังวลอื่นอีกหรือไม่         
  คะแนนด้ำนที่  1                           แปลผล      
  คะแนนด้ำนที่  2    แปลผล      

คะแนนด้ำนที่  3                           แปลผล      
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  คะแนนด้ำนที่  4    แปลผล      
 รวมคะแนนทั้ง 4  ด้ำน    แปลผล      
คะแนนสัมพันธภำพทำงสังคม         แปลผล      

(ด้านหลัง) 
     โดนรวมคุณคิดว่ำ เด็กมีปัญหำในด้ำนใดด้ำนหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
     ด้ำนอำรมณ์  ด้ำนสมำธิ ด้ำนพฤติกรรม หรือควำมสำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืน 
   ไม่        ใช่  มีปัญหำเล็กน้อย 

  ใช่  มีปัญหำชัดเจน    ใช่  มีปัญหำอย่ำงมำก 
     ถ้ำตอบว่ำ  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
     ถ้ำตอบว่ำ  “ใช่”  กรุณำตอบข้อต่อไปนี้ 
     ปัญหำนี้เกิดขึ้นมำนำนเท่ำไหร่แล้ว 

  น้อยกว่ำ  1  เดือน   1 - 5  เดือน 
  6 - 12 เดือน   มำกกว่ำ 1 ปี 

     ปัญหำนี้ท ำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบำยใจหรือไม่ 
  ไม่เลย   เล็กน้อย 
  ค่อนข้ำงมำก   มำก 

     ปัญหำนี้รบกวนชีวิตประจ ำวันของนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ  ต่อไปนี้หรือไม่ 
 

 ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้ำงมำ
ก 

มำก 

กำรคบเพ่ือน     
กำรเรียนในห้องเรียน     

 
     ปัญหำของเด็กท ำให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดควำมยุ่งยำกหรือไม่ 
   ไม่เลย   เล็กน้อย 
   ค่อนข้ำงมำก   มำก 
     

   

 

  ลงชื่อ      
           (              ) 
    ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษำ/อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
    วันที่ เดือน   พ.ศ.  

คะแนนรวมแบบประเมินด้ำนหลัง                       แปลผล      
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แบบรายงานการเยี่ยมบ้านของนักเรียน 
รายงานการเยี่ยมบ้านของนักเรียน 

วันที่ไปเยี่ยมบ้ำน               เวลำ   น. ถึง           น. 

ชื่อครูที่ท ำกำรเยี่ยมบ้ำน           

ชื่อนักเรียน       ชั้น  ห้อง   

ชื่อครูประจ ำชั้น            

ชื่อบิดำ             

ที่อยู่        โทรศัพท์    

อำชีพ     สุขภำพ        

ชื่อมำรดำ            

ที่อยู่         โทรศัพท ์   

อำชีพ     สุขภำพ        

จ ำนวนพี่และน้องรวมมี   คน มีล ำดับดังนี้ (ในครอบครัว รวมทั้งร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำ) 

1. ชื่อ       อำยุ    ปี ระดับกำรศึกษำ    

อำชีพ เรียน  ท ำงำน   ว่ำงงำน เนื่องจำก     

2. ชื่อ       อำยุ    ปี ระดับกำรศึกษำ    

อำชีพ เรียน  ท ำงำน   ว่ำงงำน เนื่องจำก     

3. ชื่อ       อำยุ    ปี ระดับกำรศึกษำ    

อำชีพ เรียน  ท ำงำน   ว่ำงงำน เนื่องจำก     

4. ชื่อ       อำยุ    ปี ระดับกำรศึกษำ    

อำชีพ เรียน  ท ำงำน   ว่ำงงำน เนื่องจำก     

5. ชื่อ       อำยุ    ปี ระดับกำรศึกษำ    

อำชีพ เรียน  ท ำงำน   ว่ำงงำน เนื่องจำก     



12 
 

แบบบันทึกการสังเกตของผู้เยี่ยมบ้านและการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 

1. บรรยำยรูปร่ำงและลักษณะภำยนอกของบ้ำนและบริเวณบ้ำน      
             

2. บรรยำยสภำพลักษณะภำยในบ้ำน         
             

3. สถำนที่อ่ำนหนังสือและท ำกำรบ้ำนของนักเรียน       
             

4. นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือบิดำมำรดำโดย        
             

5. ลักษณะกำรปรับตัวของนักเรียนเมื่ออยู่บ้ำน        
             

6. กำรอบรมดูแลของบิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง       
             

7. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครูและโรงเรียน        
             

8. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน        
             

9. ควำมมุ่งหวังของบิดำมำรดำที่มีต่อบุตร        
             

10. ปัญหำที่ได้พบในกำรเยี่ยมบ้ำนครั้งนี้        
             

11. สิ่งที่โรงเรียนสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงบ้ำน       
             

12. สิ่งทำงบ้ำนสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ทำงโรงเรียน      
             

13. บันทึกถ้อยค ำของผู้ปกครองที่ท่ำนเห็นว่ำมีควำมส ำคัญที่จะช่วยให้เข้ำใจเด็กได้ดียิ่งขึ้น   
            
             

14. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเก่ียวกับวิธีกำรปรับปรุงโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น    
             

ลงชื่อ        ผู้เยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
     (     ) 



13 
 

แบบประเมินการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยนวัตกรรม 5 ห้องชีวิต 

1. ห้องนอน 2. ห้องแต่งตัว 3. ห้องน้ ำ 4. ห้องท ำงำน 5. ห้องครัว 

กำรพัฒนำตนเองของนักเรียนผ่ำนกิจกรรม 5 ห้องชีวิต  

ที ่ 5 ห้องชีวิต 
ระดับกำรปฏิบัติ 

บันทึกเพ่ิมเติม ดีมำก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

 
1 

 
ห้องนอน 
 

     
...........................................................................
........................................................................... 

 
2 

 
ห้องแต่งตัว 
 

     
...........................................................................
........................................................................... 

 
3 

 
ห้องน้ ำ 
 

     
...........................................................................
........................................................................... 

 
4 

 
ห้องท ำงำน 
 

     
...........................................................................
........................................................................... 

 
5 

 
ห้องครัว 
 

     
...........................................................................
........................................................................... 

 

 สรุปการพัฒนาตนเองของนักเรียนผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต  

อยู่ในระดับ   ดีมำก    ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง 

 

    ลงชื่อ    ผู้เยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

         (    ) 

 

 

 

อ 
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สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณา) 
โรงเรียน       ปีการศึกษา 2557 

ล าดับที่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

การคัดกรอง(คน) การเยี่ยมบ้าน(คน) 
หมายเหตุ คัดกรอง

แล้ว 
ยังไม่ได้ 
คัดกรอง 

เยี่ยมบ้าน
แล้ว 

ยังไม่ได้
เยี่ยมบ้าน 

1 ป.1       
2 ป.2       
3 ป.3       
4 ป.4       
5 ป.5       
6 ป.6       
7 ม.1       
8 ม.2       
9 ม.3       

รายช่ือนักเรียนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ที่อยู่ 
    
    
    
    
    
    

 
   ลงช่ือ      ผู้รายงาน(ผู้ดูแลระบบ) 

                                                  (    ) 
                                     ต าแหน่ง        
  
ค าสั่งของผู้อ านวยการโรงเรียน           
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แบบสรุปรำยงำนผลกำรคัดกรองนักเรียนเป็นรำยบุคคล  ภำคเรียนที่  ......... ปีกำรศึกษำ 2557 
ชั้น ............./............. โรงเรียน ...................................................................... ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

เล
ขท่ี 

ชื่อ 

ด้านการ
เรียน 

ด้าน
ความส
ามารถ
พิเศษ  

ด้านสุขภาพ  
ด้านสังคม 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านการ
คุ้มครอง
นักเรียน 

ด้านอ่ืน ๆ  กลุ่ม
นักเรียนที่
คัดกรอง ร่างกาย สุขภาพจิต พฤติกรรม 

ความ
ปลอดภัย 

พฤติกรรม
ทางเพศ 

สารเสพติด 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

ปก
ติ 

เส
ี่ยง

 
มีป

ัญห
ำ 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

  

รวม 
(จ ำนวน

คน)                                                                     
สรุป   จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด   ...............  คน   แยกเป็น กลุ่มปกติ  ...................คน กลุ่มเสี่ยง  ................... คน กลุ่มมีปัญหำ................. คน   
          คิดเป็นร้อยละ.................. คิดเป็นร้อยละ.................... คิดเป็นร้อยละ..................... 
                         ลงชื่อ .......................................................................ครูประจ ำชั้น 

(......................................................................) 
----------/------------/----------
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 (ฉบับรำยงำน สพป.นว.เขต 1)  
สรุปข้อมูลกำรคัดกรองนักเรียนเป็นรำยบุคคล  ภำคเรียนที่ ........ ปีกำรศึกษำ 2557 

โรงเรียน ............................................................... ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

ผลด้านต่าง ๆ กลุ่มปกติ (คน) กลุ่มเสี่ยง (คน) 
กลุ่มมีปัญหา  

(คน) 
หมายเหตุ 

1. ด้ำนกำรเรียน         
2. ด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ         
3. ด้ำนสุขภำพ ร่ำงกำย         
  สุขภำพจิต         
  พฤติกรรม         
4.  ด้ำนสังคม         
5. ด้ำนเศรษฐกิจ         
6. ด้ำนกำรคุ้มครองนักเรียน         
7. ด้ำนอื่น ๆ            

  ด้ำนควำมปลอดภัย         
  พฤติกรรมทำงเพศ         
  สำรเสพติด         
            

รวม         
 
          
         ลงชื่อ.............................................................. ผู้รำยงำน 
     (..........................................................) 
    ต ำแหน่ง ........................................................................... 
     
หมายเหตุ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ให้สอดคล้องกับสภำพสถำนศึกษำ    
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แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำ / มัธยมศึกษำปีที่  /   ปีกำรศึกษำ 2557 โรงเรียน     สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
ค าชี้แจง ขอควำมร่วมมือจำกครูที่ปรึกษำใช้เครื่องมือในกำรคัดกรองนักเรียน และสรุปผลกำรคัดกรองเป็นรำยบุคคลลงในแบบสรุปผลรำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ที ่
ชื่อ-สกุล
นักเรียน 

สัมพันธ์
ทางสังคม 

ความ 
สามารถ
พิเศษ 

ด้านการเรียน 

ด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม ครอบครัว 

ผลการคัด
กรอง ร่างกาย อารมณ์ 

ความ
ประพฤติ 

สัมพันธภ
าพทาง

สังคม กับ
เพื่อน

นักเรียน 
อยู่ 
ไม่
นิ่ง 

เศรษฐกิจ 
(รายได้ / ปี) 

ความคุ้มครอง 

ปกต ิ
เสี่ย
ง 

มี ไม่มี 
ปกต ิ
2.0
0 

บกพร่
อง ต่ า
กว่า 
2.00 

แข็
งแ
รง 

ไม่
แข็งแ
รง 

ปก
ติ 

ฉุนเฉีย
วง่าย 

ร่า
เริง 

เก็บ
ตัว 

ดี ไม่ดี 
สูงกว่า 
15,0
00 

ต่ ากว่า 
15,00

0 

อยู่
กับ
พ่อ
แม่ 

ไม่ได้
อยู่กับ
พ่อแม่ 

ปก
ติ 

เสี่ย
ง 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

ลงชื่อ       
ผู้รำยงำน 

ครูประจ ำชั้น 
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แนวปฏิบัติของการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
Classroom Meeting 

 
ขั้นตอนการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

1. แจ้งข่ำวสำรที่โรงเรียนต้องกำรให้ผู้ปกครองทรำบ 
2. ให้ผู้ปกครองแต่ละคน เสนอควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรดูแลนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ 
3. ครูระดมควำมคิดเห็นของผู้ร่วมกันว่ำในภำคเรียน ต้องกำรท ำอะไร 
4. สรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำร และผู้บริหำรสั่งกำร 

 

หัวข้อเสนอแนะในการท า Classroom Meeting 
(ใส่เข้ำไปในส่วนหนึ่งของหัวข้อในกำรประชุม) 

ปัญหำ กระบวนกำรประชุม ข้อสรุปจำกผู้ปกครอง หมำยเหตุ 
ตัวอย่ำง เช่น 
1.นักเรียนเรียนอ่อนใน
วิชำคณิตศำสตร์และ
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน  
12 คน 
 

ตัวอย่ำง เช่น 
1.ครูเสนอปัญหำให้
ผู้ปกครองและเล่ำ
ตัวอย่ำงที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 
2.กระตุ้นให้ผู้ปกครอง
แสดงควำมคิดเห็น 

ตัวอย่ำง เช่น 
ผู้ปกครองมีมติให้พัฒนำ 
แก้ไขปัญหำนักเรียนดังนี้ 
1......................................... 
2........................................ 
3........................................ 

 

2………………….…………..  
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สรุปรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

ชั้น        ภำคเรียนที่  /    

วันที่   เดือน     พ.ศ.     

1. จ ำนวนผู้ปกครองทั้งหมด   คน มำประชุมจ ำนวน         คน 
ไม่มำจ ำนวน    คน จ ำนวนผู้ปกครองที่มำคิดเป็นร้อยละ   

2. หัวข้อส ำคัญของกำรประชุม  
2.1             
2.2             
2.3             

3. บันทึกบรรยำกำศกำรประชุม และข้อสังเกต 
3.1. ควำมร่วมมือในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
            
             
3.2. กำรให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ 
            
             
3.3. กำรให้กำรสนับสนุน 
            
             
3.4. อ่ืน ๆ  
            
             

4. ข้อสรุปหรือมติจำกกำรประชุม 
4.1             
4.2             
4.3             
 
 

ลงชื่อ     ผู้รำยงำน 
(       ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และแบบประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
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แบบประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของสถานศึกษา 

ค าชี้แจง 

  1.  แบบประเมินผลฉบับนี้ใช้ประเมินคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ  ในกำร
ส่งเสริม  สนับสนุนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่ำงมีคุณภำพ 

  2.  กำรประเมินให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่รับผิดชอบงำนภำรกิจระดับเขตพ้ืนที่ 
(Area)  ในสถำนศึกษำ ท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแต่งตั้งครู
ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเป็นคณะกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบประเมินที่  สพฐ. 
ก ำหนด 

  3.  ให้คณะกรรมกำรประเมิน  ศึกษำแบบประเมินและท ำควำมเข้ำใจในตัวชี้วัด  รำยกำรประเมิน  วิธีกำร  
และแหล่งข้อมูล  เพ่ือวำงแผนกำรเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน  สมบูรณ์ตรงตำมผลที่ปรำกฏจริงและสรุปผล  ในแต่ละรำยกำรของ
แต่ละตัวชี้วัดโดยท ำเครื่องหมำย   ลงใน   ที่ก ำหนดให้ 

  4.  กำรบันทึกผลในแต่ละรำยกำรโดยพิจำรณำ  ดังนี้ 

   4.1  ถ้ำข้อมูลเป็นเชิงปริมำณ  ให้ค ำนึงถึงควำมส ำเร็จในรำยกำรนั้น ๆ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75  
ของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เกี่ยวข้อง 

   4.2  ถ้ำข้อมูลเป็นเชิงคุณภำพให้พิจำรณำถึงควำมต่อเนื่องของกิจกรรม/กำรด ำเนินงำน  ควำม
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและเกิดกำรเรียนรู้ในรำยกำรนั้นๆ  

   4.3  ถ้ำไม่สำมำรถสรุปผลในลักษณะ 4.1 หรือ 4.2 ให้คณะกรรมกำรประเมินร่วมกันพิจำรณำ
และหำข้อสรุปโดยใช้มิติเอกฉันท์ 

  5.  กำรประเมินผลนี้ สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1 จะน ำมำเป็นข้อมูล
สรุปผลในภำพรวมในกำรก ำหนด ในเชิงนโยบำย ขอให้สถำนศึกษำโปรดวำงแผนกำรประเมิน  ด ำเนินกำรประเมินและ
สรุปผลกำรประเมินนี้ตรงกับควำมเป็นจริง 
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ด้านปัจจัย    

1.  ผู้บริหารเป็นผู้น าใน
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

   1. มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  2. มีควำมตระหนักและเห็นคุณค่ำ
ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  3.  มีกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำ
งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 4. ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยร่วมกันด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. สังเกต 
2. สอบถำม/

สัมภำษณ์ 
3. ศึกษำเอกสำร 

1.  ครู บุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง และนักเรียน 

2.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฏ เช่น นโยบำย
และแผนกำร
ด ำเนินกำร แผนปฏิบัติ
กำรรำยงำนกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกร 
ร่องรอยกำรด ำเนินกำร 
วุฒิบัตร ฯลฯ 

2.  ครูมีเจตคติที่ดีและมี
ความ สามารถ ในการ
ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  1. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

   2.  ครูมีควำมตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญ ในกำรด ำเนินงำนและ
พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   3.  ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้
สำมำรถด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ 

   4.  ครูแนะแนวหรือครูที่ท ำหน้ำที่
ครูแนะแนวได้รับ กำรพัฒนำให้สำมำรถ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อนของ
นักเรียนได้  

1. สังเกต 
2. สอบถำม/

สัมภำษณ์ 
3. ศึกษำเอกสำร 

1.  ผู้รับผิดชอบ 

2.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฏ เช่น แฟ้มสะสม
งำน ร่องรอยกิจกรรม 
ผลกำรด ำเนินงำนและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
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3.โรงเรียนมีส่ือ  
เครื่องมือ  และ
นวัตกรรมที่ใช้ในการ
ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 1. มีสื่อและเครื่องมือที่หลำกหลำย  

 2.ใช้สื่อและเครื่องมือในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 3. พัฒนำสื่อเครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ใช้ ในกำรด ำเนินงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  4. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
สื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรมระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่ำงเหมำะสม 

1.  สังเกต 

2. สอบถำม/
สัมภำษณ์ 

3. ศึกษำเอกสำร 

1.  ผู้รับผิดชอบ 

2. หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฏ เช่น สื่อ 
เครื่องมือ ผลงำนวัต
กรรมผลงำน กำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

ด้านกระบวนการ    

โรงเรียนมีการจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. มีการวางระบบการ
บริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

  1.  จัดโครงสร้ำงและ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  2.  จัดระบบสำรสนเทศเพ่ือเป็น
พ้ืนฐำนต่อกำรพัฒนำระบบดูแลกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  3.  ก ำหนดทิศทำงและจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน
ตำมแผนที่ชัดเจน 

 4. สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อกำร
ด ำเนินงำน   

  5. มีเครือข่ำยสหวิชำชีพที่
เกี่ยวข้อง   

1. ตรวจสอบ
แผนงำน/โครงกำร
และปฏิทิน
ปฏิบัติงำน 

2. สัมภำษณ์บุคลำกร
ของสถำนศึกษำ
และผู้เกี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบ
หลักฐำนกำร
ตรวจสอบคุณภำพ
ของแผนงำน/
โครงกำรและ
ปฏิทินปฏิบัติงำน 

1.  แผนงำน/โครงกำรและ
ปฏิทินปฏิบัติงำน 

2.  กำรตรวจสอบคุณภำพ
ของแผนงำน/โครงกำร
และปฏิทินปฏิบัติงำน 
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2. มีการด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

 

 1. ท ำควำมรู้จักนักเรียนเป็น
รำยบุคคลด้วยกำรศึกษำข้อมูลนักเรียน
เป็นรำยบุคคล กำรเยี่ยมบ้ำน กำร
สังเกต  กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ 
กำรทดสอบ 

 2.   คัดกรองนักเรียน 

  3.  ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน
โดยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนที่
หลำกหลำย เช่น กิจกรรมโฮมรูม        
กำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

  4.  จัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ  
และแก้ไข   

   5.  ส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงำน
หรือผู้เชี่ยวชำญที่เหมำะสมกับสภำพ
ควำมจ ำเป็นของนักเรียน สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำ  

1. ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน 

2. สัมภำษณ์ 

3.  สังเกต 

1.  ผู้รับผิดชอบ 

2. หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฏ เช่น แผนกำร
ด ำเนินงำน ระเบียน
สะสม 

 

3. มีระบบงานแนะแนว  
มีการจัดกิจกรรมแนะ
แนว และการให้บริการ
แนะแนวในโรงเรียน 

 

 1.  ให้ค ำปรึกษำและฝึกอบรมแก่
นักเรียน 

 2.  ให้บริกำรแนะแนวโดยกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

  3. จัดให้มีกำรบริกำรแนะแนว
ครอบคลุมกำรแนะแนวกำรศึกษำ  
อำชีพ  รวมทั้งกำรแนะแนวทักษะชีวิต 

  4.   มีกำรติดตำมผลนักเรียนทั้ง
ด้ำนกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพ  
กำรด ำเนินชีวิต 

 

 

1.  ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนกำร
ส่งเสริม  
สนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรม 

2.  สัมภำษณ์
บุคลำกร 
สถำนศึกษำและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.  ผู้รับผิดชอบ 

2.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฏ เช่น บันทึกกำร
ให้ค ำปรึกษำ ผลงำน
นักเรียน  แผนกำรจัด
กิจกรรม   แนะแนว 
ฯลฯ 
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4.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
มีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

  

 1. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ผู้ปกครอง  (Parent  Education)  ใน
เรื่อง กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.   ร่วมมือและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

  3.  มีบุคลำกรจำกสำขำอำชีพต่ำง 
ๆ ร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเป็น
เครือข่ำยในรูปสหวิชำชีพ 

  4.  มีกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำง
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร
สหวิชำชีพ 

1. ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนเกี่ยวกับ
กำรสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำย 

2.  สัมภำษณ์
บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอก
สถำนศึกษำ 

1.  หลักฐำนกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรพัฒนำ
และกำรจัดตั้งชมรม/
สมำคมระบบ        
กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. หลักฐำนเอกสำร เช่น  
ค ำสั่งเครือข่ำย
ผู้ปกครอง รำยงำนกำร
ประชุม บันทึกกำร
ช่วยเหลือ หนังสือ
ติดต่อประสำนงำน 
ฯลฯ 

3.  บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ  และ
บุคลำกรภำยนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.  มีการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตาม  

ประเมินผลพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  1.  มีแผนนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  
และประเมินผล 

  2.  ด ำเนินกำรนิเทศ  ก ำกับ  
ติดตำม  และประเมินผล 

  3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  4.  น ำผลมำปรับปรุงพัฒนำ และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

1. สังเกต 
2. สอบถำม/

สัมภำษณ์ศึกษำ
เอกสำร 

1.   ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

2.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฏ เช่น บันทึกกำร
นิเทศติดตำม รำยงำน
กำรประเมิน รำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ 

6. มีการผดุงระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 1.   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  2.  ประชำสัมพันธ์  ยกย่องเชิดชู
เกียรติ  และให้ขวัญก ำลังใจ 

  3.  มีกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้อยู่ในกิจกรรมปกติของกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวันของนักเรียน 

1. สังเกต 
2. สอบถำม/

สัมภำษณ์ 
3. ศึกษำเอกสำร 
 

1.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฏ เช่น แผนและ
ปฏิทินกำร ร่องรอยผล
กำรด ำเนินงำน /
กิจกรรม วุฒิบัตร 
เกียรติบัตร ผลกำรจัด
กิจกรรมและ
ประชำสัมพันธ์ 
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ด้านผลผลิต    

1. นักเรียนได้รับการ
พิทักษ์ คุ้มครอง และ
ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงทันเวลา และถูก
วิธี 

 

 

 

 

 

  1.  นักเรียนได้รับกำรดูแลเอำใจใส่
อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 

 2.   นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล 

  3.  นักเรียนได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือ กำรปกป้อง คุ้มครองและ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม 

  4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดกติกำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ 
ในกำรจัดกิจกรรมตำมโอกำส และมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้และ กิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียน 

1. สังเกต 
2. สอบถำม/

สัมภำษณ์ 
3.  ศึกษำเอกสำร 

1.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฎ เช่น เครื่องมือ 
ผลงำนวัตกรรม  แฟ้ม
สะสมงำน บันทึกกำร
ช่วยเหลือนักเรียน  
ฯลฯ และบันทึกกำร
แก้ไขปัญหำฯลฯ 

 

2.  นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้มีทักษะ
ชีวิตและมีความสามารถ
ในการปรับตัว 

 1.  นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรด ำรงชีวิต กำรเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษำ  กำรสร้ำงวินัยเชิงบวก  กำร
จัดกิจกรรมป้องกันปัญหำยำเสพติด 
เป็นต้น 

 2.   นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มี
ทักษะกำรด ำรงชีวิต ภูมิคุ้มกันภัยต่ำง ๆ
อย่ำงเหมำะสม  

  3.  นักเรียนมีทักษะกำรหลีกเลี่ยง  
ป้องกันภัยอันตรำย พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ 

  4.  นักเรียนเป็นเครือข่ำย
อำสำสมัครเพ่ือดูแลช่วยเหลือเพ่ือน
นักเรียน 

1. สัมภำษณ์นักเรียน
เป็นรำยบุคคลและ
รำยกลุ่ม 

2. พิจำรณำจำก
ร่องรอยหลักฐำน 

3. สัมภำษณ์ผู้ปกครอง 
เครือข่ำย
ผู้ปกครอง 
เครือข่ำยสห
วิชำชีพ 

1.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฎ เช่น สมุด
บันทึกสุขภำพ 
แบบทดสอบ ระเบียน
สะสม แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ แผนกำรจัด
กิจกรรมโฮมรูม 
แผนปฏิบัติกำร 
รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน สถิติกำร
ช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

3.  นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองและสังคม
อย่างรอบด้าน 

 1.  นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขนิสัย
ที่เหมำะสม 

 2.   นักเรียนมีสัมพันธภำพที่ดีและ
มีบทบำทในกำรร่วมดูแลพัฒนำโรงเรียน  
ชุมชน สังคม ด้วยควำมเต็มใจ 

  3.  นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข
และพึงพอใจกับควำมส ำเร็จของตน 

  4.  นักเรียนเป็นเครือข่ำย 
อำสำสมัคร ในเรื่องกำรส่งเสริมสุขภำพ
และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 

 

1. สัมภำษณ์ผู้บริหำร  
ครู ผู้ปกครอง 

2. สัมภำษณ์นักเรียน
เป็นรำยบุคคลและ
รำยกลุ่ม 

3. พิจำรณำจำก
ร่องรอยหลักฐำน 

4. สัมภำษณ์
ผู้ปกครอง 
เครือข่ำย
ผู้ปกครอง 
เครือข่ำยสห
วิชำชีพ 

1.  หลักฐำนและผลงำนที่
ปรำกฎ เช่น สมุด
บันทึกสุขภำพ 
แบบทดสอบ ระเบียน
สะสม แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ แผนกำร   จัด
กิจกรรมโฮมรูม 
แผนปฏิบัติกำร 
รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน                     
สถิติกำรช่วยเหลือ
นักเรียน ฯลฯ 
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แบบประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบ 

1 2 3 4 รวม 

1 ด้านปัจจัย 

1.1. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1.1. นักเรียนได้รับกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 
1.1.2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพและควำมแตกต่ำงระหว่ำง

บุคคล 
1.1.3. ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ กำรปกป้อง คุ้มครองและแก้ไขปัญหำ

ต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม 
1.1.4. มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกติกำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ในกำรจัด

กิจกรรมตำมโอกำส และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียน 

1.2. ครูมีเจตคติที่ดีและมีความ สามารถ ในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.2.1. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.2.2. ครูมีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน และ
พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.2.3. ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ 

1.2.4. ครูแนะแนวหรือครูที่ท ำหน้ำที่ครูแนะแนวได้รับกำรพัฒนำให้
สำมำรถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อนของนักเรียนได้  

1.3. โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรมที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.3.1. มีสื่อและเครื่องมือที่หลำกหลำย  
1.3.2. ใช้สื่อและเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
1.3.3. พัฒนำสื่อ เครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ ในกำรด ำเนินงำนระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.3.4. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สื่อ เครื่องมือ     และนวัตกรรม

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   อย่ำงเหมำะสม 
 

     

รวม      
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ที ่ ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบ 

1 2 3 4 รวม 

2 ด้านกระบวนการ 

โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.1. มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2.1.1. จัดโครงสร้ำงและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2.1.2. จัดระบบสำรสนเทศเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนต่อกำรพัฒนำระบบดูแลกำร

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.1.3. ก ำหนดทิศทำงและจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำนตำม

แผนที่ชัดเจน 
2.1.4. สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อกำรด ำเนินงำน 
2.1.5. มีเครือข่ำยสหวิชำชีพที่เก่ียวข้อง   

2.2. มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.2.1. ท ำควำมรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลด้วยกำรศึกษำข้อมูลนักเรียน

เป็นรำยบุคคล กำรเยี่ยมบ้ำน กำรสังเกต กำรสอบถำม กำร
สัมภำษณ์ กำรทดสอบ 

2.2.2. คัดกรองนักเรียน 
2.2.3. ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนโดยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนที่

หลำกหลำย เช่น กิจกรรมโฮมรูม กำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
2.2.4. จัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือ และแก้ไข   
2.2.5.  ส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงำนหรือผู้ เชี่ยวชำญที่เหมำะสมกับ

สภำพควำมจ ำเป็นของนักเรียน สอดคล้องกับสภำพปัญหำ  
2.3. มีระบบงานแนะแนว  มีการจัดกิจกรรมแนะแนว และการให้บริการแนะ

แนวในโรงเรียน 
2.3.1. ให้ค ำปรึกษำและฝึกอบรมแก่นักเรียน 
2.3.2. ให้บริกำรแนะแนวโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
2.3.3. จัดให้มีกำรบริกำรแนะแนวครอบคลุมกำรแนะแนวกำรศึกษำ 

อำชีพ  รวมทั้งกำรแนะแนวทักษะชีวิต 
2.3.4. มีกำรติดตำมผลนักเรียนทั้งด้ำนกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ 

กำรด ำเนินชีวิต 
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ที ่ ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบ 

1 2 3 4 รวม 

2.4. ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.4.1. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครอง  (Parent  Education)  ใน

เรื่อง กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.4.2.  ร่วมมือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยผู้ปกครอง มี

ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.4.3.  มีบุคลำกรจำกสำขำอำชีพต่ำง ๆ ร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเป็น

เครือข่ำยในรูปสหวิชำชีพ 
2.4.4. มีกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร

สหวิชำชีพ 
2.5. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
2.5.1. มีแผนนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
2.5.2. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
2.5.3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
2.5.4. น ำผลมำปรับปรุงพัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

2.6. มีการผดุงระบบ 
2.6.1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.6.2. ประชำสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ขวัญก ำลังใจ 
2.6.3. มีกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในกิจกรรมปกติของ

กำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของนักเรียน 
รวม      

3 ด้านผลผลิต 

3.1. นักเรียนได้รับการพิทักษ์ คุ้มครอง  และดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันเวลา 
และถูกวิธี 
3.1.1. นักเรียนได้รับกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 
3.1.2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพและควำมแตกต่ำงระหว่ำง

บุคคล 
3.1.3. นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ กำรปกป้อง คุ้มครองและแก้ไข

ปัญหำต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม 
3.1.4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกติกำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ใน

กำรจัดกิจกรรมตำมโอกำส และมีส่ วนร่วมในกำรพัฒ นำ
กระบวนกำรเรียนรู้และ กิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียน 

3.1.5.  
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ที ่ ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบ 

1 2 3 4 รวม 

3.2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและมีความสามารถในการ
ปรับตัว 
3.2.1.นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรด ำรงชีวิต กำรเรียนรู้เรื่อง

เพศศึกษำ  กำรสร้ำงวินัยเชิงบวก กำรจัดกิจกรรมป้องกันปัญหำยำ
เสพติด เป็นต้น 

3.2.2.นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มี
ทักษะกำรด ำรงชีวิต ภูมิคุ้มกันภัยต่ำง ๆอย่ำงเหมำะสม  

3.2.3.นักเรียนมีทักษะกำรหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตรำย พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์

3.2.4.นักเรียนเป็นเครือข่ำยอำสำสมัครเพื่อดูแลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียน 
3.3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบด้าน 

3.3.1.นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขนิสัยที่เหมำะสม 
3.3.2.นักเรียนมีสัมพันธภำพที่ดีและมีบทบำทในกำรร่วมดูแลพัฒนำ

โรงเรียน  ชุมชน สังคม ด้วยควำมเต็มใจ 
3.3.3.นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุขและพึงพอใจกับควำมส ำเร็จของตน 
3.3.4.นักเรียนเป็นเครือข่ำย อำสำสมัคร ในเรื่องกำรส่งเสริมสุขภำพและ

กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
รวม      
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ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำรสรุปผลกำรประเมินกำรส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำองค์ประกอบ 

ด้ำนปัจจัย  มี  3  ตัวชี้วัด 12   รำยกำรประเมิน 
ด้ำนกระบวนกำร  มี  6  ตัวชี้วัด   25  รำยกำรประเมิน 
ด้ำนผลผลิต   มี  3  ตัวชี้วัด   12  รำยกำรประเมิน 
ในกำรก ำหนดระดับคุณภำพในแต่ละด้ำน  ให้พิจำรณำจำกรำยกำรประเมินที่ได้รับกำรบันทึกผลกำร

ประเมินโดยสังเกตจำกกำรบันทึกเครื่องหมำย    ใน    ของแต่ละรำยกำร   แล้วนับจ ำนวนรำยกำรประเมินที่มี
เครื่องหมำย    แล้วน ำมำเทียบกับเกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ  ดังนี้ 

ด้านปัจจัย  (จ านวน  14  รายการประเมิน) 
 คุณภำพ    4  มีจ ำนวน   10 -12  รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    3   มีจ ำนวน   7 – 9  รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    2  มีจ ำนวน   4 – 6  รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    1   มีจ ำนวน   1 – 3  รำยกำรประเมิน 
ด้านกระบวนการ  (จ านวน  21  รายการประเมิน) 
 คุณภำพ    4   มีจ ำนวน   19 – 25 รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    3   มีจ ำนวน   13 – 18 รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    2   มีจ ำนวน   7 -12  รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    1   มีจ ำนวน   1- 6  รำยกำรประเมิน 
ด้านผลผลิต   (จ านวน   5  รายการประเมิน) 
 คุณภำพ    4 มีจ ำนวน   9 -12  รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    3 มีจ ำนวน   7 – 8  รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    2 มีจ ำนวน   4 – 6  รำยกำรประเมิน 
 คุณภำพ    1 มีจ ำนวน   1 – 3  รำยกำรประเมิน 
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แบบบันทึกสรุปผลการประเมิน 

การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

 

สถำนศึกษำ        เขต        

 

ด้าน 

 

 

ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ด้ำนปัจจัย 

 

 

ด้ำนกระบวนกำร 

 

 

ด้ำนผลผลิต 
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นวัตกรรมหรือผลงานดีเด่น(Good Practies) ของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

            

             

คณะกรรมกำร  ได้ประเมินคุณภำพกำรบริหำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว 
ขอรับรองผลกำรประเมินดังกล่ำว 
ลงชื่อ       รองผอ.สพป.ชม.เขต 1   
 (     ) 

ลงชื่อ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
 (     ) 

ลงชื่อ       ครูผู้รับผิดชอบระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (     ) 
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แบบประเมินกำรจัดประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองพบครู  ( Classroom  Meeting ) 
โรงเรียน...............................................................ครั้งที่ …..  วัน/เดือน/ปี……………………………….. 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น.....................................  ครูที่ปรึกษำชื่อ......................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รำยกำรที่ประเมินสอบถำม 
ระดับความคิดเห็น 

มำก 
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  กำรต้อนรับของโรงเรียนอบอุ่นและเป็นกันเอง      
2.  วัน เวลำ ในกำรพบกับผู้ปกครองมีควำมเหมำะสม      
3.  ควำมพอใจในรูปแบบและวิธีกำรจัดกิจกรรม  
กำรพบผู้ปกครองของโรงเรียน 

     

4.  กำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองพบครูในห้องเรียน 
Classroom  Meeting  เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ 

     

5.  หลังจำกพบครูที่ปรึกษำของนักเรียนแล้ว ท่ำนทรำบข้อมูล
ของนักเรียนในควำมปกครองของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 

     

6.  ท่ำนได้มีโอกำสแจ้งปัญหำของนักเรียนในควำมปกครองของ
ท่ำน เพื่อหำทำงแก้ไขกับครูที่ปรึกษำมำกน้อยเพียงใด 

     

7.  ท่ำนคิดว่ำผู้ปกครองที่มำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ควรเป็น  พ่อ-
แม่ท่ีแท้จริง 

     

8.  ท่ำนคิดว่ำควรจัดโครงกำรประชุมผู้ปกครองพบในชั้นเรียน
อีกภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

9.  สิ่งที่ท่ำนประทับใจหรือท่ำนต้องกำรให้ทำงโรงเรียนช่วยเหลือเรื่องใด ( โปรดระบุ ) 
 ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………     
      ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.  ข้อเสนอแนะต่อทำงโรงเรียน ( โปรดระบุ ) 
 ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………     
      ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


