
 
ค าสัง่โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร 

ที ่๑๐๕/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะท างานงานระบบการดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีนทางพนูวทิยาคาร  

ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 
.............................................................................................................  

 เพ ื ่อให ้การด  าเน ินงานดูแลช ่วยเหลือน ักเร ียนของงานระบบการด ูแลช ่วยเหลือน ักเร ียน  
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา  
การป้องกัน แก้ไขปัญหา และการส่งต่อ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ ความร่วมมือ
ด้วยดีจากทุกฝ่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ประสานงาน คณะกรรมการด าเนินงาน  และคณะกรรมการบริหารจัดการ  ดังนั ้น โรงเรียนจึงแต่งตั ้ง
คณะกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
๑.๑ นายสุภาพ  ยะพงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวนันทรัตน์  คงทน รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารส านักงานผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๑.๔ นางสุมลฑา  สิงโหพล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๕ นางจินตนา บรรจงเมือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ               กรรมการ 
๑.๖ นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล               กรรมการ 
๑.๗ นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ 
๑.๘ นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
                                                                                                      และเลขานุการ 
๑.๙ นายสุทิศ ช่วยด้วง           ครู                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหนา้ที ่
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน และผดุงรักษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. สร้างขวัญ ก าลังใจ และพัฒนาบุคลากร 
๓. เป็นผู้น าในการผนึกผสานบูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 
๔. ประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้มแข็งให้ทีมประสาน ทีมท า และเครือข่ายการด าเนินงาน   

               จากทุกภาคส่วน 
๕. นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
๖. ประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้มแข็งให้ทีมประสาน ทีมท า และเครือข่ายการด าเนินงาน   

               จากทุกภาคส่วน 
๗. นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 



                                                                      -/๒. คณะกรรมการ 
 ๒. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒.๒ นายสุชาติ  โชติมณี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

 ๒.๔ นางสมพร  อินทะมุสิก ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒.๕ นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒.๖ นางสาวสาวิตรี  นาคแท้ คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๗ นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๘ นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๙ นายสุทิศ  ช่วยด้วง  คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๑๐ นางสาวรุ่งนภา  รักสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

มีหนา้ที ่
๑. ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ  และคณะกรรมการด าเนินงาน  

                และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. จัดท าเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาด าเนินงาน และรับผิดชอบในการชี้แจง       

                สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๔. จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ เพื่อแสวงหาแนวทางในการดูแล 

                ช่วยเหลือนักเรียน 
๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และด าเนินงานอ่ืนใด เพ่ือให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

               เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. คณะกรรมการด าเนนิงาน  ประกอบด้วย 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ 
๑. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑ 

  นายเตม็ยศ  แกว้แกมทอง  หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๑ 
๑.๑ นางสาวสาวิตรี  นาคแท้   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๑ 

 ๑.๒   นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๒  
                           นางอารี  พรหมทอง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๒ 

 ๑.๓   นางสุมลฑา  สิงโหพล   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๓ 
  นางสาววายุรี   ดังนิโรจน์  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๓ 

๑.๔   นางวาสนา  จาริยะ   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๔ 
นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์           ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๔ 

 
 



-/๒. ครูที่ปรึกษา 
๒. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๒ 

  นายฐาปกรณ ์เรืองอ่อน   หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๒ 
 ๒.๑   นายจ านงค์  สุขฟุ้ง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๑ 

       นางสาวจันทิมา  จันทวาส   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๑ 
 ๒.๒   นางปิยพร  ก าลังเกื้อ   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๒ 

                           นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๒ 
 ๒.๓   นางสุกานดา  เงินแก้ว   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๓ 
  นายสุทิศ  ช่วยด้วง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๓ 
 ๒.๔   นางสาวจันทร์จิรา  ภักดีอักษร  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๔ 
  นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้ว  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๔ 
 

๓. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓ 
  นางสาวกาญจนา  พรหมสดุ  หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๓ 
 ๓.๑   นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๑ 

                           นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๑ 
 ๓.๒   นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๒ 
         นางสาวกาญจนา  พรหมสุด   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๒ 
 ๓.๓   นายอภิรัฐ  หนูอุไร   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๓ 

          นางพัชรพรรณ  ถนนแก้ว   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๓ 
   

๔. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
  นายสชุาต ิ โชตมิณี   หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

๔.๑ ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 
  ๔.๑.๑   นางอรพิน  ปราชญ์นคร  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๑  
  ๔.๑.๒   นายสุชาติ  โชติมณี  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๒  
         ๔.๑.๓ นางสาวรุ่งนภา  รักสวัสดิ ์  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๓ 
    นางจิราภรณ์  จ านอง  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๓   
 ๔.๒ ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๕  
  ๔.๒.๑   นางสมพร  อินทะมุสิก  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๕/๑ –ม.๕/๒ 
  ๔.๒.๒   นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๕/๓ (ทวิศึกษา) 
  
 
 
 



-/๔.๓ ครูที่ปรึกษา 
๔.๓ ครูทีป่รกึษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๖ 

๔.๓.๑   นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๖/๑ –ม.๖/๒ 
  ๔.๓.๒   นางจินตนา  บรรจงเมือง  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๖/๓ (ทวิศึกษา) 
          นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นม.๖/๓(ทวิศึกษา) 

มีหนา้ที ่
๑. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และด าเนินการประชุมชี้แจง 
๒. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผล และจัดท ารายงานตามระดับชั้น 
๓. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษา และนักเรียน เพื่อประโยชน์ต่อการดูแล 

               ชว่ยเหลือนักเรียน 
๔. ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ 
๕. ด าเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน ตามขั้นตอน และกระบวนการของระบบการดูแล 

               ชว่ยเหลือนักเรียน โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ตามรายละเอียด ดังนี้ 
๕.๑หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ มีบทบาทหน้าที่ได้แก่  

๑) ติดตามก ากับการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนของครูที่ปรึกษา   

    ๒) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๓) จัดประชุมครูในระดับเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๔) จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
 (Case conference)   
   ๕) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานประเมินผลระดับ ส่งผู้บริหาร   โดยผ่าน
ทีมประสาน 
 ๕.๒ ครูที่ปรึกษา หรือครูประจ าชั้น มีบทบาทหน้าที่ได้แก่  
   ๑) ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่ก าหนด คือ การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  การคัด
กรองนักเรียน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนแล้วจ าแนกจัดกลุ่มผู้เรียน ท าแบบประเมิน SDQ. เช่น กลุ่มเด็ก
มีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน  การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน โดยการจัดกิจกรรม โครงการ โครงงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง   รักและคุณค่าใน
ตนเอง มีทักษะในการด ารงชีวิต  การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นการดูแลช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษากรณีปัญหา
ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  และการส่งต่อ กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยัง
ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือผู้มีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา   
   ๒) พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนว และการให้ค าปรึกษา   
   ๓) ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี   
   ๔) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานส่งหัวหน้าระดับ 
 



-/๕.๓ ครูแนะแนว  
๕.๓ ครูแนะแนว มีบทบาทหน้าที่ได้แก่   

   ๑) การนิเทศ (Supervising) สนับสนุนและเป็นแกนหลักแก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุก
คนในการให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนว เพ่ือใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เช่น แนะน าเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ เพื่อการรู้จักและเข้าใจผู้เรียน รวมทั้งการคัด
กรองจัดกลุ่มผู้เรียน การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น การใช้ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์  
เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และกิจกรรมส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มคัด
กรอง  ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของผู้เรียน   กลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ และ
เสนอแนะแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน   
   ๒) การให้ค าปรึกษา (Counseling) แก่ผู้เรียน (ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขหรือ
ยากต่อการช่วยเหลือ) ผู้ปกครอง และผู้ขอรับบริการทั่วไป   
   ๓) การประสาน (Co-ordinating) กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นระบบ 
(เครือข่าย) ในการด าเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในคาบแนะแนว   
   ๕) ให้บริการต่าง ๆ หรือจัดท าโครงการ กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ให้กับนักเรียน   ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๖) ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี   
   ๗) ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนว ให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น   
   ๘) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงาน ส่งผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับ 
          ๕.๔ ครูผู้สอนประจ าวิชาและครูที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทหน้าที่ได้แก่  
    ๑) ศึกษาข้อมูลของผู้เรียน  เป็นรายบุคคล เพ่ือรู้จักและเข้าใจผู้เรียนอย่างแท้จริง   
   ๒) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา และให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๓) ให้ข้อมูลการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และบริการต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   
    ๔) ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในรายวิชาที่สอนในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทักษะการ
ด ารงชีวิต และ บุคลิกภาพที่พึงประสงค์   
    ๕) พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและการ   แนะแนว และน ามาบูรณาการในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   
    ๖) ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
    ๗) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
          ๕.๕ ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ได้แก่  
    ๑) เรียนรู้ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   



    ๒) ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
เพ่ือนนักเรียน   
    ๓) มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม   
    ๔) เป็นแกนน าในการดูแลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
    ๔. คณะกรรมการบรหิารจดัการ ประกอบด้วย 
           ๑. นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้า        
           ๒. นายสุทิศ ช่วยด้วง               คร ู     ผู้ช่วย    
           ๓. นางสาวสรญา อินทร์แก้ว ครู        ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวรุ่งนภา  รักสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 
มีหนา้ที ่

๑. ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 
๒. จัดท า จัดหาเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการด าเนินงานทุกประเภท 
๓. จัดการประชุมชี้แจง แนะน าเอกสาร และแนวทางการด าเนินงานแก่ครูที่ปรึกษา 
๔. เบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
๕. ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสนอต่อทางโรงเรียน       

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๖. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวด้านต่าง ๆ พิจารณานักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อนที่เห็นควร 

ส่งต่อหน่วยงานภายนอก 
 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน มีการประสานสัมพันธ์ที่ดี
เพ่ือให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการเป็นส าคัญ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๘  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                                                                 
  
                                                             ลงชื่อ         

                                    (นายสุภาพ  ยะพงศ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 
 
 
 



 
รายละเอยีดแนบทา้ยค าสัง่ 

       
ปฏทิินการด าเนินงานระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 

ปีการศกึษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร 

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

ระยะเวลา กระบวนการ
ระบบการดูแลฯ 

รายละเอยีดของงาน ผูร้บัผดิชอบ 

๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ถึง 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๑. รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

-ม.๑ , ม. ๔ กรอกระเบียนสะสม 
-ม.๒ , ม. ๓ , ม. ๕ , ม. ๖ ท าแบบประเมิน SDQ. (ฉบับ
เพ่ือนกับผู้ปกครองประเมิน) 
-ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ๑๐๐% 
และ/หรือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 
-ประชุมผู้ปกครองออนไลน์/เยี่ยมชั้นเรียน 
- ส่งรายงานประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 

ครูที่ปรึกษา 
 

 ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ถึง 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๒. การคัดกรอง
นักเรียน 

-วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนจากระเบียนสะสมSDQ. จากการ
เยี่ยมบ้าน จากผลการเรียน ข้อมูลจากหัวหน้าห้อง เพื่อน
สนิท หรืออ่ืน ๆ โดยยึดเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 
-กรอกแบบบันทึกผลการคัดกรองเบื้องต้น    ส่งกิจการ
นักเรียน/ส่งรายงานการเยี่ยมบ้าน 

ครูที่ปรึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๓. การส่งเสริม 
พัฒนา  
(ทุกลุ่มเป้าหมาย) 

-กิจกรรมโฮมรูม 
-กิจกรรมของโรงเรียน ของกลุ่มสาระฯ  
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในและนอกโรงเรียน/ให้
คะแนนความดี 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

-ครูที่ปรึกษา 
-ครูทุกคน 

ตลอดปีการศึกษา ๕. การป้องกัน 
แก้ไขปัญหา 
(กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี

ปัญหา) 

-กิจกรรมโฮมรูม/สื่อสารผู้ปกครอง 
-ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
-เข้าค่ายอบรม/พัฒนา 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
-งานวินัยและพฤติกรรม (ก ากับ/ควบคุม) 
-หักคะแนนความประพฤติ 
-ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/หรืออ่ืน ๆ 

-ครูที่ปรึกษา 
-ครูผู้สอน 
-หัวหน้าระดับ 
-กิจการนักเรียน 
-ครูทุกคน 

 



ระยะเวลา กระบวนการระบบการ
ดูแลฯ 

รายละเอยีดของงาน ผูร้บัผดิชอบ 

ตลอดปีการศึกษา ๕. การส่งต่อนักเรียน 
   -ส่งต่อภายใน (แนะ
แนวพยาบาล,กิจการ
นักเรียน) 
   -ส่งต่อภายนอก 
(กิจการนักเรียน
ด าเนินการ) 

-ครูที่ปรึกษาบันทึกส่งต่อนักเรียน            
กรณีไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้          
ผ่านระดับชั้น 
-ระดับชั้น/คณะสีด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน 
-งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ด าเนินการ
แก้ไข/ปรับพฤติกรรม 
-งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความ
ช่วยเหลือ หากเกินความสามารถก็จะพิจารณา
ส่งต่อหน่วยงานภายนอก 

-ครูที่ปรึกษา 
-ระดับชั้น 
-งานวินัย/
พฤติกรรม 
-งานระบบการ
ดูแลฯ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖. การสรุปรายงานผล      
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

-ครูที่ปรึกษากรอกผลการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนส่งกิจการนักเรียน 
-งานระบบการดูแลฯ สรุปข้อมูลในภาพรวม 

-ครูที่ปรึกษา 
-งานระบบ   
การดูแลฯ 

 
 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                                                                    โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


