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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานงาน โดยใช้แนวทางของคู่มือการ
ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก มีค าอธิบายการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ และมีรายละเอียด 
ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง แต่ละงาน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
รวบรวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทันสมัยตรงกับสมัยปัจจุบัน  ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและ
ความส าคัญ  วัตถุประสงค์  ขอบข่ายภารกิจ  ขั้นตอนการจัดท า  ประโยชน์ของคู่มือ ค าจ ากัดความ  ส่วนที่ 2 
ขอบข่าย/ภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส่วนที่ 3 วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอีย ดการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น  ส่วนที่ 
4 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  ขอขอบคุณบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมระดมความคิดในการ
จัดท าคู่มือส่งผลให้ภาระงานมีความครอบคลุมถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งข้ึนขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 นางสาวสิรีธร  สาธรราษฎร์ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ขอบข่าย/ภารกิจงาน 1 
วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 2 
งานส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด         
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารประชาธิปไตยวินัยนักเรียนการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน    
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

 
 

2 
งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 2 
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 9 
งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 9 

งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
11 

งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 11 
งานประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 21 

งานวันเด็กแห่งชาติ 22 
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน 

1. งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ- เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานแนะแนวในสถานศึกษา - การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

- งานศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
งานสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน - การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
- งานป้องกันอุบัติภัยทางน้ าในสถานศึกษา  
- งานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
- งานการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน 

3. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
- งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

4. งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

งานวันเด็กแห่งชาติ การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
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วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด          
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ประชาธิปไตยวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียน
อ่ืน 

1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้จักสิ่ งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจคิด

แก้ปัญหาได ้
2. เพ่ือส่งเสริมการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนรวมทั้งช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี

ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
2. การส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนับสนุน

การศึกษาของนักเรียน 
3. การส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
4. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
5. สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนวการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม 

เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

งานแนะแนวเป็นงานที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและสามารถ 
จัดการชีวิตของตนอย่างชาญฉลาดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองโลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเลือกและวางแผนชีวิตการเรียนอาชีพและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีทักษะชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขความส าเร็จและเป็นประโยชน์ 

การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาต้องจัดให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง  3 ด้าน
ไดแ้ก่ 

1. ด้านการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมีวิธีการเรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
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2. ด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านรู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่า ง
หลากหลายมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีการเตรียมตัวสู่อาชีพสามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเอง
มีความถนัดและสนใจ 

3. ด้านส่วนตัวและสังคมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าของตนเอง และ
ผู้อ่ืนรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต  และสามารถ
ปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็น
กิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาอาชีพรวมทั้งส่วนตัวและสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

และข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคล 
3. ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคม 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
7. จัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. ประเมินเพื่อตัดสินใจและสรุปรายงาน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกิจกรรมแนะแนว ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและองค์
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าโครงการกิจกรรมแนะแนว มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ด าเนินการตามโครงการ ก ร ก ฎ า ค ม  -

กันยายน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. จัดหาพ้ืนที่หรือเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ด้านกิจกรรมแนะแนว 

ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

6. ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว ภาคเรี ยนละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

7.จัดท าทะเบียนครูแนะแนว/ชมรมครูแนะแนว กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

 

 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างองคค์วามรู้ 

จดัหาพ้ืนท่ีหรือเวทีใหค้รูและนกัเรียนไดแ้สดง
ศกัยภาพ 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว 

ศึกษาวเิคราะห์ท าความเขา้ใจงานแนะแนว 

จดัท าทะเบียนครูแนะแนว 

สร้างความตระหนกั 

จดัท าโครงการกิจกรรมแนะแนว 

ด าเนินการตามโครงการ 
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 การส่งเสริมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
ทุกคน 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 

2. น าข้อมูลที่จัดท าเป็นระบบให้ความช่วยเหลือด้าน
การเรียนและสวัสดิการอื่นๆ 

มิถุนายน สถานศึกษา 

3. จัดกระบวนการติดตามช่วยเหลือนักเรียน ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
4.ส่งเสริมการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
5.สรุปรายงานผลด าเนินการ มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยง
ให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 

พฤษภาคม- 
ธันวาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

2. ก ากับติดตามให้สถานศึกษาจัดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาต่อและข้อมูลการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 
2 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

3. จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆหรือ
การแนะแนวการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

ภาคเรียนที่ 
2 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

4.ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาคเรียนที่ 
2 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

จดักระบวนการติดตามช่วยเหลือนกัเรียน 

ส่งเสริมการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

แจง้ใหส้ถานศึกษาจดัท าขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน
ทุกคน 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.สร้างองค์ความรู้ให้กับครูแนะแนวเพ่ือให้มีความเข้าใจในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

2. ส่งเสริมการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในห้าขั้นตอน 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

3. ก ากับติดตามส่งเสริมการจัดระบบดูแล ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.ยกย่อง ให้รางวัลสถานศึกษาที่จัดได้ดีเป็นแบบอย่าง ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ก ากบัติดตาม 

จดัใหมี้การแนะแนวการศึกษาของสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท า 
ของผูส้ าเร็จการศึกษา 
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 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ร่วมกับสถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

สถานศึกษา 
2. จัดท าเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือจะร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. ตรวจสอบเครื่องมือ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ด าเนินการเก็บข้อมูล สิ งห าคม  -
มกราคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. รายงานผลการศึกษา มีนาคม เจ้าหน้าทีก่ลุ่มส่งเสริมฯ 
5. เผยแพร่ผลงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมการคดักรองนกัเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในหา้ขั้นตอน 

ก ากบัติดตามส่งเสริมการจดัระบบดูแล 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมความรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ยกยอ่ง ใหร้างวลัสถานศึกษาท่ีจดัไดดี้เป็นแบบอยา่ง 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบวัดแววอาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
3. เอกสารกิจกรรมแนะแนว  
4. แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551  
5. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม 

ในการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ. 2548 

2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างสุขภาพการด ารงสุขภาพการป้องกันโรค  สมรรถภาพและการป้องกัน

โรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2. เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหารผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
 
 

จดัท าเคร่ืองมือ 

ตรวจสอบเคร่ืองมือ/รวบรวมขอ้มูล/วเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ร่วมกบัสถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหา
พฤติกรรมของนกัเรียน 

เก็บขอ้มูล 

รายงานผลการศึกษา 
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 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1.การสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาบุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยของนักเรียน 
2.การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
3.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ

โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรงและการจัดหาอุปกรณ์แก่
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของร่างกายด้วยการปฏิบัติ

ดูแลอย่างถูกสุขลักษณะ 
อนามัย หมายถึง การบริโภคอุปโภคอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาบุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษา ท าความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
สถานศึกษา 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานก ากับติดตามสถานศึกษาในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูที่
รับผิดชอบและด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการประกวด/แข่งขันตามก าหนดระยะเวลาของ
กิจกรรมในทุกระดับ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่อ่ืน 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ ภาคเรียนละ 1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่สถานศึกษา 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษา ท าความเขา้ใจการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 

ประสานก ากบัติดตามสถานศึกษาในการดูแลสุขภาพอนามยั 
ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

สร้างความรู้ความเขา้ใจ 

ส่งเสริมการประกวด/แข่งขนั 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ 
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 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ 
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรง 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะให้กับสถานศึกษา 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล
ของสถานศึกษา 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

4. ร่วมกับสถานศึกษาในการป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อที่
ร้ายแรง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

5. ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ/ป้องกัน 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

6. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนบัสนุน ส่งเสริมการดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลของ
สถานศึกษา 

ร่วมกบัสถานศึกษาในการป้องกนัโรคระบาดโรคติดต่อท่ีร้ายแรง 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษา ท าความเขา้ใจการจดัสภาพแวดลอ้มใน
สถานศึกษา 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

จดักิจกรรมการรณรงคเ์พ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ/ป้องกนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะใหก้บัสถานศึกษา 
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 แบบฟอร์มที่ใช้   - 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2. คู่มือการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3. คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. คูม่ือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ 
5. ส านักงานกิจกรรมพัฒนานักเรียน  

 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

ในนักเรียน นักศึกษา โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ร่วมกันก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ

สหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการ
ดูแลและพัฒนาตามที่ควร จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ หาแนวทางในการป้องกันและคุ้มครองสิทธิเด็ก
ในประเทศไทย 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสิทธิเด็กและ 
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

กุมภาพันธ์ -  
มีนาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพ่ือติดตามสนับสนุน ป้องกันให้เด็ก
ปลอดภัยจากการถูกละเมิด 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 

ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ศึกษานิเทศก ์

5. สรุปผลการด าเนินงาน ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
2. แนวทางการด าเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมและเผยแพร่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ถานศึกษาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

จดัตั้งศูนยป์ระสานงาน เพ่ือติดตามสนบัสนุน ป้องกนัใหเ้ด็ก
ปลอดภยัจากการถกูละเมิด 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอต่อเน่ือง 

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สิทธิเดก็และ พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ 
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 ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบ

วงจรได้มาตรฐานได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อ 
  2. ประสาน สนับสนุนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และการแก้ไข

ปัญหาให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และ
ครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและ มีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้
กระบวนการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 

แต่ละองค์ประกอบของระบบมีความส าคัญ มีวิธีการและเครื่องมือต่างกันไปแต่มี                
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเอ้ือให้การดูแลนักเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 

1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพความสามารถพิเศษฯซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ 
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มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อ
การช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 

2.การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่มปกติ
กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยงเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน  มีประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 
2 , 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนก าหนด เช่น ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 
4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ ดังนี้ 

-- กลุ่มปกติคือ  นักรเยนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียน อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 

--กลุ่มเสี่ยงคือ  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 

-- กลุ่มมีปัญหาคือ  นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยเร่งด่วน 

--กลุ่มพิเศษคือ  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ
เดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้  นักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษนั้น
อย่างเต็มศักยภาพ 

3.การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติเพ่ือป้องกันและ
สร้างความเข้มแข็งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน 

4.การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่างๆ
ตามสภาพปัญหาเช่นการระดมทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กขาดแคลนการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือน
ที่ปรึกษา 

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการ
ช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมาก
ในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1) การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2) การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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5.การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มคัดกรอง ไม่ ว่าจะเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักรเยนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ
กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปัญหา กลับมาเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 

6.การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็น
พิเศษที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านเช่นจิตแพทย์ศิลปินฯ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่ปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ 
หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้
ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โต
จนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ
การคัดกรองนักเรียนก็ได้ขึ้นกับกรณีปัญหาของนักเรียน 

การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
1) การส่งต่อภายในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง 
2) การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยัง

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากเกิดกรณีปัญหาที่มีความยากเกินศักยภาพของโรงเรียน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษารายละเอียดการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
สถานศึกษา 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด มิถุนายน-กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานได้ครบวงจร 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
ศึกษานิเทศก์ 

7.สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม สถานศึกษา 
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- แบบคัดกรองนักเรียน S D Q 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. คู่มือการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  
2. สภาพความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัสถานศึกษา 

จดัท าโครงการ/กิจกรรมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนด 

ศึกษารายละเอียดการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

ประสาน และร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน 
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 งานประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

งานวันเด็กแห่งชาติ 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปกครองและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดู สั่งสอน

และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ  ให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
เห็นคุณค่าและความส าคัญของตนเอง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมจัดกิจกรรมเด็ก 
2. ระดมทรัพยากรในการจัดงานวันเด็ก 
3. ท าหน้าที่เลขานุการในการจัดงานวันเด็ก 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า "เด็ก" ไว้ 

คือ "เด็ก" หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น เด็กชาย คือ ค าน าเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 
ปีบริบูรณ์ และ เด็กหญิง คือ ค าน าเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์ 

งานวันเด็ก หมายถึง การจัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึง
คุณค่าบทบาทและความส าคัญของตนเอง อาจจัดขึ้นในโรงเรียน หมู่บ้านหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น
วันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันท างานถัดไป มีการให้ค าขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัด
งานวันเด็กครั้งแรกเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้ก าหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็ก
แห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือน
มกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการจัดงานวันเด็กในแต่ละปี ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการจัดงานวันเด็กให้ ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือร่วมสนับสนุนการจัดงาน ธันวาคม-

มกราคม 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ด าเนินการแผนที่ก าหนด มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.ประเมนิและสรุปผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้    - 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. หนังสือสั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัด 
2. ความรู้ที่เก่ียวข้องวันเด็ก 

 

ศึกษารายละเอียดการจดังานวันเด็กในแต่ละปี 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการจัดงานวันเด็ก 

ประสานผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายเพื่อใหร้่วมสนับสนุนการจัดงาน 

ด าเนินการแผนท่ีก าหนด 

ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 




