
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



คำนำ 

 

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุทราศรัย (กระจ่างสิงหเสณี) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ
คู่มือการ บริหารงานบริหารทั่วไป ทั้งนี ้เพื ่อให้ครู บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเสริมการจัดการเรียนการสอน                      
โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์กิจกรรมและการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนา 

ผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ์ทางสังคมและทางสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการ  ทาง               
จิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูส่งเสริมให้ผู ้เรี ยนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติและ  แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุทราศรัย (กระจ่างสิงหเสณี)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 

 

                                                                         งานบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนำ 
 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยการริเริ่มของ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ซึ่งขณะนั้นยังดำรง
ตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ปรารภ กับ  คุณจวงจันทร์  สิงหเสนี   ถึงความต้องการขยาย
สถานศึกษาให้มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นและต่อ มาจึงได้รับบริจาคที่ดินจาก นางเจริญ สิงหเสนี ซึ่งเป็น
พี่สาวของคุณจวงจันทร์ สิงหเสนี จำนวน ๕ ไร่  ๖๗ ตารางวา และ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ หม่อมราชวงศ์
โอภาศ กาญจนะวิชัย  ได้บริจาคท่ีดินเพิ่มเติมอีก  ๖๘ ตารางวา  รวมมีเนื้อท่ีท้ังหมด  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๓๕  ตารางวา     

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๓๐ ในระดับช้ันเด็กเล็ก  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอาทรสุทธิวัฒน์   เจ้า
อาวาสวัดเทพลีลาให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา   เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว  มีนักเรียน   ๒๒๒   คน  ครู  ๙ คน  

โดยต้ังช่ือโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี ) ผู้เป็นบิดาของผู้บริจาคท่ีดิน
คุณจวงจันทร์และคุณจับจิตต์ สิงหเสนี  ได้มอบทุนจำนวนหนึ่งตั ้งมูลนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง                   
สิงหเสนี)  และคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี)  ไว้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน๑,๖๔๓  
คน มีข้าราชการครู ๕๙ คน มีพนักงานราชการ ๓ คน มีครูอัตราจ้าง ๗ คน มีลูกจ้างประจำ ๓ คน มีลูกจ้างชั่วคราว 
๑๙ คน   
 
ข้อมูลโรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน     โรงเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุทราศรัย (กระจ่างสิงหเสณี) 
สถานท่ีต้ัง     497  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
                                                    กรุงเทพ ฯ 10310 
หมายเลขโทรศัพท์    โทรศัพท์  02-539-8197  ,  02-538-1937   
                                                     โทรสาร  02-314-7401 
ท่ีอยู่อีเมล์     contact@prayaprasert.ac.th  , prayaprasert@hotmail.com 
เว็บไซต์      http://www.prayaprasert.ac.th 
อักษรย่อ     พ.ป.ศ. 
วันสถาปนาโรงเรียน    30 กันยายน พ.ศ.2529 
ท่ีดิน      5 ไร่ 67 ตารางวา 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธรูปปางสมาธิ 
คำขวัญ      สุวิชาโน ภวฺ โหติ : ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 
ปรัชญา      “ลูกพระยาประเสริฐฯ เป็นผู้เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน      หางนกยูง 



สีประจำโรงเรียน    สีกรมท่า – แสด 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน     นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา  
ผู้บริหารคนแรก     นายไพบูลย์ วงยะรา 
ผู้บริหารคนปัจจุบัน    นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    “คุณธรรมนำชีวิต  พัฒนาศิษย์  ด้วยความสุข” 
อัตลักษณ์     “ลูกพระยาประพฤติดี  มีความรู้คู่คุณธรรม” 
 
จำนวนนักเรียน และ บุคลากรโรงเรียนพระยาประเสริฐสุทราศรัย (กระจ่างสิงหเสณี) 
ตางรางที่ ๑  จำนวนนักเรียน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  

       (ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ช้ัน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีท่ี ๑ ๓ ๔๕ ๔๕ ๙๐ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๔ ๔๙ ๕๕ ๑๐๔ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๔ ๕๗ ๕๗ ๑๑๔ 

รวมชั้นก่อนประถม ๑๒ ๑๕๑ ๑๕๗ ๓๐๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖ ๑๑๖ ๑๐๓ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๖ ๑๐๓ ๑๑๖ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๖ ๑๑๐ ๑๐๖ ๒๑๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๖ ๑๐๙ ๑๑๐ ๒๑๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๖ ๑๐๘ ๑๒๒ ๒๓๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖ ๑๑๐ ๑๒๔ ๒๓๔ 

รวมชั้นประถมศึกษา ๓๖ ๖๕๔ ๖๘๑ ๑๓๓๕ 
รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๘๐๕ ๘๓๘ ๑๖๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ๒  จำนวนบุคลากร แสดงตำแหน่ง วิทยฐานะและเพศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
      โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ - ๑ ๑ 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ๑ - ๑ 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ - ๒ ๒ 
ครู ค.ศ.๓ ชำนาญการพิเศษ - ๕ ๕ 
ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ๑ ๑๐ ๑๑ 
ครู ค.ศ.๑ - ๘ ๑๙ ๒๗ 
ครูผู้ช่วย - ๑ ๑๑ ๑๒ 
พนักงานราชการ - ๒ ๑ ๓ 
ช่วยราชการ - - - - 
ครูธุรการ - ๑ - ๑ 
ครูอัตราจ้าง - ๓ ๔ ๗ 
ลูกจ้างประจำ - ๑ ๑ ๒ 
ลูกจ้างช่ัวคราว - ๓ ๑๕ ๑๘ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑ ๖๙ ๙๐ 
 
ข้าราชการครู 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการ  
๒ นายณัฐพัชร ป้อมหิน รองผู้อำนวยการ คณิตศาสตร์ 
๓ นางสาวเขมณิจ  อ่ำแห รองผู้อำนวยการ ภาษาไทย 
๔ นางสาวสุนิษา บัวสง รองผู้อำนวยการ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๕ นางพนารัตน์ จารีตพิทยา ครูชำนาญการพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 
๖ นางยุพาพัชญ์  พรสุมามาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ประถมศึกษา 
๗ นางชุติมา ทิพวาที ครูชำนาญการพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 
๘ นางนฤมล  เจียรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๙ นางมยุรี  เหลืองสินศิริ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา 

๑๐ นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนิรันดร์กุล ครูชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 
๑๑ นางสาวทิวาวรรณ สังข์ภิรมย์ ครูชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 
๑๒ นางสาวประภัสสร  นรวรรณ ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๓ นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๔ นางสาวปวีณา โค้วจำรัส ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 



ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑๕ นางสาวธนพร วรบุตร ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์ 
๑๖ นางวราลักษณ์  เต็มสิทธิ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 
๑๗ นางสาวรัตนา  ยืนยง ครูชำนาญการ ภาษาไทย 
๑๘ นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๙ นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ ครูชำนาญการ ภาษาอังกฤษ 
๒๐ นายเส็ง  บุดดา ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๒๐ นางสาววิไล  ดวงดี ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๒ นางสาววาสนา ต้ังเศวตชัย ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๓ นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๔ นางสาวภัคภร สมมิตร ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๕ นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี ครู ภาษาไทย 
๒๖ นางสาวณปภัช สุขเกษม ครู สังคมศึกษา 
๒๗ นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์ ครู บรรณารักษ์ 
๒๘ นางปุณยนุช  วงค์ศรี ครู ประถมศึกษา 
๒๙ นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย ครู วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๓๐ นางสาวชฎานุช  ปุเรตัง ครู ภาษาอังกฤษ 
๓๑ นายวรเดช  สังวาลย์น้อย ครู คณิตศาสตร์ 
๓๒ สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์ ครู วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๓๓ นายณัฐดนัย  เดชมา ครู คณิตศาสตร์ 
๓๔ นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์ ครู คณิตศาสตร์ 
๓๕ นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง ครู วิทยาศาสตร์ 
๓๖ นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร ครู คณิตศาสตร์ 
๓๗ นายเมย์ เนาวรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๓๘ นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง ครู ออกแบบส่ิงทอ 
๓๙ นางสุปรียา สว่างศรีสกุล ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๐ นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ ครู สุขศึกษา 
๔๑ นายพงศธร  บุญชิต ครู เทคโนโลยีการศึกษา 
๔๒ นางสาวหรรษา  รอดนิตย์ ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๓ นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช ครู การเงิน 
๔๔ นางสาวดวงฤทัย  วิชัยรัตน์ ครู นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
๔๕ นายธนพล ตันตระกูล ครู ดนตรีไทย 
๔๖ นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง ครู ประถมศึกษา 
๔๗ นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธิ์ ครู ศิลปะ 



ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๔๘ นางสาวณัฐริกา อับดุสลาม ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย 
๔๙ นางสาวปรางค์ทิพย์ ม่วงอ่อน ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา 
๕๐ นายทินภัทร ฉลาดคิด ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 
๕๑ นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๒ นางสาวอภิญญา  จันทมิฬ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 
๕๓ นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 
๕๔ นางสาวประภากร มุตโสภา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๕ นางสาวพิชญาภา กัลยา ครูผู้ช่วย ภาษาจีน 
๕๖ นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๗ นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์ ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล 
๕๘ ว่าท่ีร.ต.หญิงจิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ ครูผู้ช่วย คหกรรม 
๕๙ นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 

พนักงานราชการ 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นายธีระวฒัน์  ดอนอินอาจ พนักงานราชการ พลศึกษา 
๒ นายสาธิต  โคตรสงคราม พนักงานราชการ พลศึกษา 
๓ นางสาวเยาวภา กล่ินจันทร์ พนักงานราชการ การศึกษาปฐมวัย 

ครูอัตราจ้าง 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นางสาวทิพย์ลดา เพชรจุล ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๒ นางสาวเบญจมาศ บริบูรณ์ ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๓ นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู ครูอัตราจ้าง วิทยาศตร์ศาสตร์ 
๔ นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๕ นายพีรวัฒน์  มักสัน ครูอัตราจ้าง พลศึกษา 
๖ นายวรรงค์ ดานาคแก้ว ครูอัตราจ้าง ดนตรีสากล 
๗ นายชญานนท์ โพธิ์จันทร์ ครูอัตราจ้าง พลศึกษา 

 

ลูกจ้างประจำ 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นางปรีดา  เบ็ญจรุณ ลูกจ้างประจำ  
๒ นายอุระ  เบ็ญจรุณ ลูกจ้างประจำ  

 

 
 



ลูกจ้างชั่วคราว 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายณรงค์  น้ำดอกไม้ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๒ นายศุภโชค  เย็นร่มไทร ลูกจ้างช่ัวคราว  
๓ นางสาวนฤมล  แสนอ่อน ลูกจ้างช่ัวคราว  
๔ นางธิดารัตน์ ทองรอด ลูกจ้างช่ัวคราว  
๕ นางสาวอรัญญา ติดตารัมย์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๖ นางสาวลำพัน คนยืน ลูกจ้างช่ัวคราว  
๗ นางสาวนพรัตน์ สุขล้ิม ลูกจ้างช่ัวคราว  
๘ นางสาวนาฎรดา แสงทอง ลูกจ้างช่ัวคราว  
๙ นางสาวนุชสรา เปาวรีย์ ลูกจ้างช่ัวคราว  

๑๐ นางสาวเกษสุดา หะพันธ ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๑ นางสาวน้ำอ้อย ธรรมรักษ ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๒ นางสาวสายทิพย์ แซ่ตั้ง ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๓ นางศิริวรรณ  วรจิตต์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๔ นางน้ำทิพย์  สุขประเสริฐ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๕ นางสาวอุไร  คงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๖ นายสำลี  มาดี ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๗ นางสาววรรณา แนวนาร ี ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๘ นายสมเกียรติ  เกาไศยนันท์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๙ นางสาวติ๋ว แผ่นทอง ลูกจ้างช่ัวคราว  

 

ตารางที่ ๓  อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

อาคารเรียน 
อาคารเรียนแบบพิเศษ 
อาคารประกอบ 
อาคารบ้านพักครู 
บ้านพักนักการภารโรง 
ลานเอนกประสงค์ 
สระว่ายน้ำ 

๒ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๖ หลัง 
๒ สนาม 
๑ สระ 

 
กำลังก่อสร้าง 

 
 

 



แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุทราศรัย (กระจ่างสิงหเสณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา 
            
 

  สถานศึกษามีผู ้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถานศึกษาที่มีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจที่กำหนดซึ่งการแบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็น
กลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจ
ของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการงบประมาณการ
บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจดังต่อไปนี้ 
1. งานบริหารวิชาการ 
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
    1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
    1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    1.5 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 



    1.7 การนิเทศการศึกษา 
    1.8 การแนะแนวการศึกษา 
    1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
    1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
    1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
2. งานบริหารงบประมาณ 
    2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
    2.2 การจัดสรรงบประมาณ 
    2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
    2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
    2.5 การบริหารการเงิน 
    2.6 การบริหารบัญชี 
    2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
3. งานบริหารงานบุคคล 
    3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
    3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
    3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    3.4 วินัยและการรักษาวินัย 
    3.5 การออกจากราชการ 
4. งานบริหารท่ัวไป 
    4.1 การดำเนินงานธุรการ 
    4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    4.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
    4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
    4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.7 การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
    4.8 การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
    4.9 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
    4.10 การรับนักเรียน 
    4.11 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
    4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 



    4.13 งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
    4.14 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
    4.15 การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
          สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
    4.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
    4.17 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
    4.18 งานบริการสาธารณะ 
    4.19 งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารทั่วไป 
 
  เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย  และ
มาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การดำเนินงานธุรการ  งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  การจัด ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนับสนุน
ด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารท่ัวไป  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  การจัดทำสำมะโน
ผู้เรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน  
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  การจัดระบบการ
ควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการสาธารณะ 

 

บทบาทและหน้าท่ีของกลุ่มบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 
  2. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวโรงเรียน 
  3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
  4. กำหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของงานบริหารท่ัวไป   
  5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. กำกับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารท่ัวไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพื่อดำเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
  7. กำกับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
  8. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
อย่างต่อเนื่อง 
  9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 
  10.  วินิจฉัยส่ังการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  12.  กำกับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุกงาน
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 



 
  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
                  (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
  14.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารท่ัวไป 
  15.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
  1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป  
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
       1.1  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารท่ัวไปเพื่อจัดสรร
งบประมาณ 
      1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรท่ีจำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
       1.3  จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงาน ให้เป็น
หมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
       1.4  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงาน
สารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
       1.5  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้งานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้า
แฟ้มเรื่อง 
      1.6  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารท่ัวไป เช่น บันทึกข้อความ  แบบสำรวจ
แบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำส่ัง 
       1.7  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน 
      1.8  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี 
       1.9  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานพัสดุกลุ่มบริหารท่ัวไป 
        2.1  ประสานงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีชำรุด  โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน    
        2.2  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 
       2.3  จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีจำเป็นในการให้บริการปรับซ่อม 
        2.4  ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 
        2.5  ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
        2.6  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารท่ัวไป 
        3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
        3.2  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
        3.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
       3.4  จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในกลุ่ม
งานต่อไป 
       3.5  ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
       3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 
       3.7  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
      4.1  ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
       4.2  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
      4.3  กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
      4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
      4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
      4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
   มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้         
      1.  วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมตลอดจน
การติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด         
      2.  วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของโรงเรียน 
      3.  จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการห้องพิเศษ ให้
เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา 
     4.  จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดต้ังในท่ีท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
     5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี  ดูแล
สีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ  
    6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอี้ และอื่น ๆให้อยู่ใน
สภาพท่ีเรียบร้อย 
    7.  ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกล่ินรบกวน 



 
    8.  ติดตาม  ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานท่ี  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน
สมบัติของโรงเรียน 
     9.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
    10.  ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 
    11.  อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานท่ีแก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการ
ให้บริการและรวบรวมข้อมูล        
    12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา        
    13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. งานสาธารณูปโภค    
   มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอตอ่ผู้บริหาร  เพื่อจัดสรรงบประมาณ         
  2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
  3.  กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  4.  จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  5.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำด่ืม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน 
  6.  จัดทำป้ายคำขวัญ  คำเตือน  เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
  7.  ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรยีนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  ใช้โทรศัพท์ 
  8.  สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 
  9.  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพท่ีดี  และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
  10.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
  11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๗. งานธุรการ และสารบรรณ 
   มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือบคุคล 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จัดทำคำส่ังและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  3. เก็บ หรือทำลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
  4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  5. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
  6. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง  



  7. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 
  9.  ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
  10. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
  11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 
  1๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๘. งานยานพาหนะ   
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา   บำรุงรักษา   การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ           
  2. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้ความรู้ พนักงานขับรถ   ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะแก่
บุคลากร 
  3. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
  4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให้คำแนะนำ เสนอผู้มี
อำนาจอนุมัติ 
  5. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. งานประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
  2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
  3. ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 
  4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
  5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
  6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธกีารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรยีนทางส่ือมวลชน 
  9. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคล่ือนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
  10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปีของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
  11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
  12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๐. งานพยาบาลและอนามัย   
   มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
  3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
  4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
  5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
  6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตาม
ความจำเป็น 
  7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
  8. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 
  9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
  10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  11. แนะนำผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
  12. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
  13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
  14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
  15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม 
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
  16. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัย 
  17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๑๑. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่
กรณี 
  5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนญุาต ส่ังการ เร่งรัด การดำเนินการและ
รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๑๒. งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ของโรงเรียน 
  2. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย   ให้ความรู้นักเรียน ครู และบุคลากร 
  3. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย    
  4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให้
คำแนะนำ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 
  5. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๓. งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ   
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1.  วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะตลอดจน
การติดตามการปฏิบัติงาน 
  2.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและ
บริการสาธารณะ 
  3.  ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานท่ี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
  4.   จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ ส่ิงของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ  
  5.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 
  6.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ            
  7.  ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนในด้าน อาคาร
สถานท่ี  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
  8.  รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ           
  9.  ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานบริการสาธารณะซ่ึงคุณครูควรที่จะได้รับรู้แนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 1. การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 
 2. การเปิดและปิดสถานศึกษา 
 3. การชักธงชาติ 
 4. การสอบ 
 5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
 6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา 
 7. การลงโทษนักเรียน 
 8. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 



 9. สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 10.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 
 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ให้สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. พักกลางวันเวลา 11.30-12.30 น.เป็นเวลา
ทำงานตามปกติโดยมีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวันแตทั่้งนี้
ทั ้งนั ้น เวลาทำงานในสถานศึกษา อาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา 
 2. วันปิดภาคเรียนให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อน
ด้วยก็ได้ แต่ถ้ามีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
 3. วันที่สถานศึกษาทำการสอนชดเชยหรือทดแทน เนื่องจากสถานศึกษาสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษหรือกรณีพิเศษ
ต่าง ๆ ให้ถือว่าเป็นวันทำงานปกติตามระเบียบนี้อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาและ
วันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. การเปิดและปิดสถานศึกษา 
 ช่วงเวลารอบปีการศึกษาหนึ่ง ถือว่าวันท่ี 16 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษา และวันท่ี 15 พฤษภาคม 
ของปีถัดไป เป็นวันสิ้นปีการศึกษา ซึ่งในรอบปีการศึกษาหนึ่งทางสถานศึกษาได้กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา                 
เป็น 2 ภาคเรียน คือ 
 1. ภาคเรียนท่ีหนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันท่ี 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันท่ี 11 ตุลาคม 
 2. ภาคเรียนท่ีสอง วันเปิดภาคเรียน วันท่ี 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันท่ี 1 เมษายนของปีถัดไป 
 ในการเปิดปิดสถานศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส่วนราชการ                
เจ้าสังกัด เป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควรอ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิด
สถานศึกษา พ.ศ. 2549 
 3. การชักธงชาติ 
 ธงชาติไทยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย ที่จะสร้างความรู้นึกนิยมและภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
กระทรวงศึกษาธิการจึงร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษาเพื่อกำหนดให้สถานศึกษา
มีการชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาในแต่ละวัน โดยกำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลงดังต่อไปนี้ 
 1. ในวันเปิดเรียน ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน และชักลงเวลา 18.00 น. 
 2. ในวันปิดเรียน ชักขึ้นเวลา 08.00 น. และชักลงเวลา 18.00 น.สถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจจะชัก
ธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความ
เหมาะสม 
 



 การลดธงครึ่งเสา ในกรณีท่ีทางราชการให้ลดธงครึ่งเสา เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงมาโดยเร็วให้อยู่ในระดับ
ความสูง 2 ใน 3 และเมื ่อจะลดธงลงให้ช ักข ึ ้นโดยเร ็วจนถ ึงยอดเสาก ่อนจึงลดลง อ ้างอ ิงจาก ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 
 4. การสอบ 
 ในการดำเนินการจัดการสอบทุกประเภท ผู้ทำหน้าท่ีกำกับการสอบมีส่วนสำคัญท่ีจะทำให้การดำเนินการสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้กำกับการสอบจึงจำเป็นต้องทราบถึงข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับหน้าท่ีของตนเองท้ังใน
ด้านท่ีพึงกระทำและไม่พึงกระทำดังต่อไปนี้ 
 5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายความว่า การท่ีครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาพา
นักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิดทำการ
สอนหรือไม่ก็ได้แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือยุวกาชาด และเนตรนารีและการไปนอก
สถานท่ีตามคำส่ังในทางราชการ 
 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ 
ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน 

 ครูผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต 
 (2) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 

 ครูผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผู้บริหารสถานศึกษา ➝ ส่งเรื่องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพิจารณาอนุญาต 
 (3) การพาไปนอกราชอาณาจักร 

 ครูผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผู้บริหารสถานศึกษา ➝ ส่งเรื่องเข้าสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อดำเนินการตามข้ันตอน 
 ข้อกำหนดตามระเบียบที่ควรทราบ 
 1. ครูผู ้ควบคุมจำเป็นต้องมีครูที่เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม เพื่อดูแลในการเดินทางโดยกำหนดให้ครูหนึ่งคนต่อ
นักเรียนไม่เกิน 30 คน 
 2. ทำการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำหรือขอความร่วมมือและต้องทำ
ป้ายแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียน 
 ในการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องทำการขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนทุกคร้ังและหลังจากกลับมาต้อง
รายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้กับผู้สั่งอนุญาตทราบ  
อ้างอิงจาก ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
 



 6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา 
 กิจกรรมแนะแนว หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานแนะแนว การให้คำปรึกษา และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง โรงเรียน
ต้องจัดให้ม ีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปร ึกษาและฝึกอบรมแก ่น ักเร ียนและผู ้ปกครอง                              
โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว    
รู้จักและเข้าใจผู ้เรียน ค้นพบและจัดการเรียนรู้ที ่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ค ำปรึกษาด้านการดำรงชีวิต                    
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษาต่อและการมีงานทำ โดยให้มีระบบดูแลตั้งแต่แรกเข้า เพื่อติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
 2. สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนท่ีเส่ียงต่อการกระทำผิด เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3. แจ้งให้ผู ้ปกครองของนักเรียนที่เสี ่ยงต่อการกระทำผิดทราบถึงพฤติกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
 4. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงโดยมีแผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
และการติดตามตรวจสอบ 

1). สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติและความ 
ปลอดภัยของนักเรียน 

2) จัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง 
น้อยปีละหนึ่งครั้ง อ้างอิงจาก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมใน
การแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองพ.ศ. 2548 
 7. การลงโทษนักเรียน 
 การลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่ 2)                    
พ.ศ. 2550 มีข้อกำหนดไว้ดังนี้ 
 โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำผิด มี 5 สถาน ดังนี้ 
 1. ว่ากล่าวตักเตือน 
 2. ทำทัณฑ์บน 
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
 4. ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 5. พักการเรียน 
 การพักการเรียน ให้ทำได้ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติอันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น 
 2. แสดงพฤติกรรมท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
 3. แสดงพฤติกรรมรุนแรงท่ีอาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น 



 4. กระทำการท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 
     การให้พักการเรียนจะส่ังพักการเรียนครั้งหนึง่ได้ไม่เกิน 7 วันโดยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น            
ผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลแล้วแต่กรณี 
 การดำเนินการเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 1. ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
 2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม 
 3. ส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบำบัดฟื้นฟูซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้จำเป็นต้องทำร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับบิดามารดา ผู้ปกครองนักเรียน 
อ้างอิงจาก 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
     2. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 8. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการดำเนินงานของบุคคลในสถานศึกษาในการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนสำหรับบุคคลในสถานศึกษานั้น ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมทั้งครูอาจารย์ทุกคน ย่อมจะดำเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย เช่น การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสอนให้ผู ้เรียนนำความรู้ไปใช้ที ่บ้านหรือนำไปใช้ในชุมชน หรือนำความรู้ไปช่วย
แก้ปัญหาในชุมชน บุคคลในสถานศึกษาไปร่วมกิจกรรมในชุมชนสถานศึกษาขอความช่วยเหลือจากชุมชน สถานศึกษา
ให้ความช่วยเหลือชุมชนสถานศึกษาใช้ทรัพยากรในชุมชน เป็นต้น 
 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพหรือเป็นคนเก่ง คนดีได้ เช่น  การสอนให้ผู้เรียน
นำความรู้ไปใช้ท่ีบ้าน หรือนำไปใช้ในชุมชน ไม่ใช่สอนให้ท่องจำ ไม่ใช่สอนให้นำความรู้ไปสอบ สอบแล้วก็ลืมหมด หรือ
การสอนให้นักเรียนนำความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้หรือการเชิญปูชนียบุคคลในชุมชนมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ย่อมจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะต้อง
ดำเนินงานไปพร้อม ๆ กับการบริหารงานด้านอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน จึงจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือเป็นทั้งคน
เก่งและคนดีได้ 
 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ถ้าหากคุณครูจะดำเนินการอย่างจริงจังและจริงใจ จะช่วยแก้ปัญหาการศึกษา
ได้อย่างดีโดยในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะดำเนินงานได้หลากหลายดังนี้ 
 1. การสอนให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน เช่น การละเว้นจากยาเสพติด การลดละเลิก
อบายมุข การลดละเลิกใช้ยาฆ่าแมลง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกป่ารักษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหล่านี้เมื่อผู้เรียนเรียนในสถานศึกษาแล้ว ผู้สอนจะย้ำให้ผู้เรียนนำไปใช้ในครอบครัวและ
ชุมชน และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองให้อบรมดูแลว่าผู้เรียนว่านำความรู้ไปใช้หรือไม่อย่างไรอีกด้วย 
 2. สถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งจะขอความร่วมมือจากชุมชนในด้านต่างๆได้คือ 
  2.1 ขอความร่วมมือในด้านการเป็นวิทยากร หรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เช่นในชุมชนมีภูมิปญัญ
ท้องถิ่น เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ช่างทอผ้า ช่างจักสาน ช่างแกะสลัก ช่างปั้น และช่างตัดผม เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้อย่างดียิ่ง จะดำเนินการได้โดยเชิญมาเป็นวิทยากรหรือให้ผู้เรียนไปศึกษาไปฝึกงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ 



  2.2 ขอความร่วมมือในด้านทุนทรัพย์ วัสดุ ครุภัณฑ์จากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงินจากธนาคาร บริษัท
ห้างร้าน ในชุมชนเพื่อนำมาใช้จ่ายในสถานศึกษา หรือเป็นเงินทุนสำหรับผู้เรียนท่ียากจน ขอบริจาคหนังสือ เครื่องเขียน
จากสำนักพิมพ์โรงพิมพ์ร้านจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน เป็นต้น 
       3. สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่งอาจจะดำเนินการได้หลากหลาย เช่น 
  3.1 จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมให้กับประชาชนในชุมชน เช่น การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
ครัวเรือน 
  3.2 ให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ แก่ประชาชนในชุมชน เช่น ความรู้
เกี่ยวกับ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การดูแลนักเรียน  เป็นต้น 
 ๔. จัดบริการข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น เพื่อประชาชนจะได้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้หรืออ่านข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 ๕. การเป็นผู้นำและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะดำเนินการได้โดยจัดโครงการพัฒนา
ชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์  
        ๖. บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน เช่น ให้ประชาชนในชุมชนใช้ห้ อง
ประชุม ใช้ห้องสมุด ใช้ห้องพยาบาล ใช้โรงอาหาร และใช้สนามกีฬา เป็นต้น 
           ๗. การออกเย่ียมเยียนผู้ปกครอง และเย่ียมบ้านนักเรียน  เช่น เมื่อผู้เรียนเจ็บป่วย หรือผู้สอนไปแนะนำผู้เรียน 
เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น 
 ๘. การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา เช่น จัดให้มีสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษาอาจทำในรูปของ
จดหมายข่าว วารสาร เว็ปไซต์ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม หรือให้ความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่อสถานศึกษา 
 ๙. การเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เช่น ในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่วันเปิดเรียนในภาค
เรียนแรกของปีการศึกษา เป็นต้น 
 ๑๐. การรายงานผลการเรียนและอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ เช่น การรายงานเป็นประจำวันหรือการทำสมุดพก
ประจำตัวนักเรียน ซึ่งจะมีท้ังผลการเรียน ความประพฤติสุขภาพ และอื่น ๆ 
 ๑๑. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการ แบ่งออกได้เป็น 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นักวิชาการ ครูอาจารย์จากสถานศึกษาอื่น  ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่ง
นำมาใช้ในลักษณะขอคำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะ หรือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น 
   ๑๑.๒ ทรัพยากรวัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ สถานศึกษาอื่น นำมาใช้ในลักษณะของ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น 
  ๑๑.๓ ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ ป่าไม้ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แร่ธาตุสัตว์ป่า สมุนไพรซึ่ งจะ
นำมาใช้ในลักษณะเป็นส่ือการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นต้น 
  ๑๑.๔ ทรัพยากรสังคม ได้แก่ วันสำคัญ ศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน โบราณสถานโบราณวตัถุ 
ประเพณีต่างๆ ซึ่งจะนำมาใช้ได้ในลักษณะให้ครูอาจารย์นิสิต นักศึกษา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง,จัดนิทรรศการ
,การศึกษาหาข้อมูล เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นต้น 



 1๒. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
  ความใกล้ชิดและเป็นกันเองของบุคลากรกับชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนอย่างแนบแน่น โรงเรียนเรานั้นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชุมชนหลายงานด้วยกัน คือ 
  ๑๒.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูทุกคนจะต้องมีเด็กที่ต้องดูแล ด้วยการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนของบุคลากรทุกท่านเพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา ความพึงพอใจและความต้องการของชุมชนต่อ
โรงเรียน และโรงเรียนต่อชุมชน จึงเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ปกครองนักเรียน และครูได้มีส่วนปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  1๒.2 การต้อนรับผู้ปกครองที่เข้ามาสู่สถานศึกษาด้วยไมตรีจิตที่ดี ทักทาย พูดคุยแนะนำข้อมูลด้วย
ความเป็นกันเอง 
  1๒.3 การมีโอกาสท่ีได้พบปะสังสรรค์กับชุมชนนอกสถานศึกษา 
อ้างอิงจาก 1. รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
              2. นายสมชาย ล้ิมประจันทร์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
 ๑๓. สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
  จากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กล่าวว่า “บุคคลย่อมมีมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ2542 ได้กล่าวถึงการศึกษาสำหรับคนพิการว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ
ทางการศึกษาบริการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอนของคนพิการและยังมีสิทธิได้รับการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความจำเป็นในการในการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
 นิยาม “คนพิการ” หมายความว่า คนพิการท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
หรือบุคคลท่ีสถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 การขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นคำขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 
      1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาท่ีรับคนพิการเข้าศึกษา 
      1.2 จำนวนเงินอุดหนุนทางการศึกษาท่ีประสงค์ขอรับ 
 2. การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 การขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นคำขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 
  1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาท่ีรับคนพิการเข้าศึกษา 
  1.2 รายการส่ิงอำนวยความสะดวกและส่ือทางการศึกษาประสงค์จะขอยืมตามรายการ ในบัญชีก. 
 2. สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานให้เรียบร้อยและส่งคำขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานไปยังศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้คน
พิการหรือผู้ปกครอง ทำสัญญายืม สัญญาค้ำประกัน และการคืนส่ิงของท่ียืมให้เป็นไปตามระเบียบ 



 การขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นคำขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 
  1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาท่ีรับคนพิการ เข้าศึกษา 
  1.2 จำนวนเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 
  1.3 รายการส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ และบริการทางการศึกษา ประสงค์จะขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ
ตามบัญชีก. และบัญชีค. 
  1.4 รายการส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ และบริการทางการศึกษา ประสงค์จะขอรับตามบัญชีข. และ
บัญชีค. 
 2. สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานให้เรียบร้อยและส่งคำขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานไปยังศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งคำขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานท่ีถูกต้องครบถ้วนไปยังคณะกรรมการภายใน
วันท่ี 20 สิงหาคมของทุกปี 
 4. คณะกรรมการพิจารณาคำขอและส่งต่อให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสังกัด สพฐ. พิจารณา 
 5. หลังจากการพิจารณาแล้ว แจ้งผลไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อแจ้งข้อมูลต่อไปยังสถานศึกษา เพื่อ
ดำเนินการแจ้งให้คนพิการทราบโดยเร็ว 
 6. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้คนพิการหรือผู้ปกครอง ทำสัญญายืมและสัญญาค้ำประกันและการใช้คืนเงินยืม 
 7. ให้คนพิการหรือผู้ปกครองจัดซื้อส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ และบริการทางการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ 
 8. เมื่อจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อส่ิงของเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินให้สถานศึกษา
ภายในเจ็ดวันนับจากวันท่ีจ่ายเงิน 
 9. ในกรณีท่ียังมีเงินยืมเหลืออยู่ ให้คืนเงินตามจำนวนท่ีเหลือแก่สถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับต้ังแต่วันท่ีจัดซื้อ 
อ้างอิงจาก กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
 ๑๔.ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
  ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจนโดยมีครู
ท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเกี่ยวข้องหรือ
บุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน 
 
 
 



 กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงานมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ คือ 
   1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   2. การคัดกรองนักเรียน 
   3. การส่งเสริมนักเรียน 
   4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   5. การส่งต่อ 
กระบวนการดำเนินงานท้ัง 5 ประการดังกล่าว แสดงให้เห็นเป็นแผนภูมิในหน้าต่อไปนี้ 

แผนภูมิแสดงกระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีแสดงในแผนภูมิเป็นความรับผิดชอบของครูท่ี 
ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูที่เกี่ยว ของรวมทั้งผู้ปกครอง 
ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือตัวอย่างสรุป ได้ดังนี้ 
 

กระบวนการดำเนินการ วิธีการ เคร่ืองมือ 
1.การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล 
1.1 ด้านความสามารถ  
- การเรียน 
 - ความสามารถอื่น ๆ 
 1.2 ด้านสุขภาพ  
- ร่างกาย  
- จิตใจ  
- พฤติกรรม  
1.3 ด้านครอบครัว  
- เศรษฐกิจ 
 - การคุ้มครอง นักเรียน  
1.4 ด้านอื่นๆ 

 
ศึกษาข้อมูลจากการใช้  
1) ระเบียนสะสม  
2) แบบประเมินพฤติกรรม เด็ก 
(SDQ)  
3)อื่นๆ เช่น -แบบประเมินความ 
ฉลาดทาง อารมณ์(E.Q.)  
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน – 
 แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน  
 

 
1)ระเบียนสะสม  
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็กต 
(SDQ)  
3)อื่นๆ เช่น - แบบประเมินความ
ฉลาด ทางอารมณ์(E.Q.)  
-แบบสัมภาษณ์นักเรียนแบบ  
-แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน 
 - แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และ
เย่ียมบ้านนักเรียน ฯลฯ 

2.การคัดกรองนักเรียน  
2.1กลุ่มปกติ  
2.2กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา 

ดำเนินการต่อไป  
1)วิเคราะห์ข้อมูลจาก  
1.1ระเบียนสะสม  
1.2แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 1.3แหล่งข้อมูลอื่นๆ  
2)คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การ 
คัดกรองของโรงเรียน 

1)เกณฑ์การคัดกรอง  
2)แบบสรุปผลการคัดกรองและ 
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
3)แบบสรุปผลการคัดกรอง นักเรียน
เป็นห้อง 

3.ส่งเสริมนักเรียน  
(สำหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 

ดำเนินการต่อไปนี้  
1)ให้การปรึกษาเบื้องต้น  
2)ประสานงานกับครูและผู้ 
เกีย่วข้องอื่นๆ เพื่อการจัด กิจกรรม 
สำหรับการป้องและ ช่วยเหลือ
ปัญหาของนักเรียน คือ  
2.1 กจิกรรมในห้องเรียน 
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
2.3 กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน  
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม  
2.5 กิจกรรมส่ือสารกับผู้ปกครอง 

1)แนวทางในการจัดกิจกกรรม เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ 
นักเรียน 5 กิจกรรม  
2)แบบบันทึกสรุปการคัดกรอง และ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็น รายบุคคล  
3)แบบบันทึกรายงานผลการ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 



กระบวนการดำเนินการ วิธีการ เคร่ืองมือ 
4.การป้องกันการแก้ไขปัญหา  
(จำาเป็นมากสำหรับนักเรียน  
กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา) 

ดำเนินการต่อไปนี้  
1)ให้การปรึกษาเบื้องต้น  
2)ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เพื่อการจัดกิจกรรม 
สำหรับการป้องและ ช่วยเหลือ
ปัญหาของนักเรียน คือ  
 2.1กจิกรรมในห้องเรียน 
 2.2กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2.3กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน  
 2.4กิจกรรมซ่อมเสริม 
 2.5กจิกรรมส่ือสารกับผู้ปกครอง 

1)แนวทางในการจัดกิจกกรรม เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ 
นักเรียน 5 กิจกรรม  
2)แบบบันทึกสรุปการคัดกรอง และ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็น รายบุคคล  
3)แบบบันทึกรายงานผลการ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
5.การส่งต่อ  
5.1ส่งต่อภายใน  
5.2ส่งต่อภายนอก 

 
ดำเนินการต่อไปนี้  
1)บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครู  
ท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ นักเรียน
ต่อไป เช่น ครูแนะแนว ครูปกครอง
ครูประจำวิชา ครู พยาบาล เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการส่ง ต่อภายใน  
2)บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้ 
เช่ียวชาญภายนอกโดยครูแนะแนว
หรือฝ่ายปกครองเป็น ผู้ดำเนินการ
ซึ่งเป็นการส่งต่อ ภายนอก 

 
1)แบบบันทึกการส่งต่อของ 
โรงเรียน  
2)แบบรายงานแจ้งผลการ 
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
หมายเหตุ โรงเรียนสามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีระบุ เพื่อการ            
            ดำเนินงาน อย่างมีประสิทธ์มากยิ่งขึ้น ตามความเหมาะของสภาพโรงเรีย 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
รายระเอียดของแต่ละองค์ประกอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานท่ีมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ  

ดังท่ีกล่าวมาคือ 
 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. การคัดกรองนักเรียน 
 3. การส่งเสริมนักเรียน 
 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 5. การส่งต่อ 
แต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความสำคัญมีวิธีการและเครื่องมือท่ี

แตกต่างกันไปแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นระบ บที่มี
ประสิทธิภาพดังมีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 

3. ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
1) การรักษาความลับ 

1.1) เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนท่ีให้การช่วยเหลือและแก้ไข ต้องไม่นำไปเปิดเผยยกเว้นเพื่อขอความ 
ช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุช่ือ-สกุลจริงของนักเรียนและการเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะท่ีให้
เกียรตินักเรียน 

1.2) บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในท่ีเหมาะสมและสะดวกการเรียกใช้ 
1.3) การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนท่ีเปิดได้ โดยให้เกียรติและคำนึงถึงประโยชน์ 

ของนักเรียนเป็นสำคัญ 
2) การแก้ไขปัญหา 

2.1) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วนและหาวิธีการ 
ช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวแต่อาจจะเกิด
จากหลายสาเหตุท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 
  2.2) ปัญหาท่ีเหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและวิธีการ
ช่วยเหลือท่ีประสบความสำเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความแตกต่างของบุคคล 
ดังนั ้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสำเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง 
กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือท่ีครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
ในนักเรียนแต่ละคน 
 
 
 
 
 



2) การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
 

สาระสำคัญ แนวดำเนินการ 
         ในการป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาของ
นักเรียน นอกจากจะให้การปรึกษาเบื้องต้นแล้ว
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่องการเหลือนักเรียนก็
เป็นสิ ่งสำคัญเพราะจะทำให้การช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของครู
ทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองด้วย 

       ครูท่ีปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อ 
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้หลายแนวทาง ซึ่งใน 
ท่ีนี้สรุปไว้ 5 แนวทางท่ีจำเป็น คือ 
    1) การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    2)การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
    3)การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
    4)การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม 
    5)การใช้กิจกรรมการส่ือสารกับผู้ปกครอง 
  สำหรับข้อ 2) 3) และ 5) ครูท่ีปรึกษาสามารถดำเนินการด้วย
ตนเอง ส่วนข้อ 1) และ 4) จำเป็นต้องมีการประสานงานเพื่อ
ขอความร่วมมือจากครูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสนับสนุน
ของผู้บริหารโรงเรียนด้วยแต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือท้ัง 5 
กิจกรรมดังกล่าว ครูที ่ปรึกษาสามารถขอคำแนะนำความ
คิดเห็นจากครูอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
      การพิจารณาเลือกใช้กิจกรรมครูท่ีปรึกษา 
ควรคำนึงถึง  
 1. ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะปัญหา  
 2. บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคน 
 3. สภาพของช้ันเรียน / โรงเรียน / ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting ) 

สาระสำคัญ แนวดำเนินการ 
        การประชุมผู ้ปกครองชั ้นเรียนเป็นการ
พบปะกันระหว่างคร ูที ่ปร ึกษากับผู ้ปกครอง
นักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและ
ร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน
โรงเรียน และผู้ปกครอง 
       การประชุมผู ้ปกครองดังกล่าวจะทำให้
นักเรียนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครอง
มากขึ ้นทั ้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพมี
ความสามารถมาก 
ยิ่งขึ้น หรือร่วมมือกับทางโรงเรียนในการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

      ครูที่ปรึกษาควรจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ซึ ่งการประชุมนี้มิใช่การรายงานสิ่งตางๆ ที่เกี ่ยวข้องกับตัว
นักเรียนให้ผู ้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
นักเรียนให้มากขึ้น ดังนั้นสิ ่งสำคัญที่ควรตระหนัก ในการจัด
กิจกรรมประชุมก็คือ 
(1) การเตรียมการ 
 ครูที ่ปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและ กิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 
(2) การสื่อสาร 
 ครูท่ีปรึกษาควรระมัดระวังคำพูดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบ
หรือต่อต้านจากผู้ปกครอง เช่น การตำหนิหรือผู้ปกครอง การ
แจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในท่ีประชุมหรือจะเป็นการส่วนตัว
ก็ตาม แต่ควรเป็นการพูดแสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน 
แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจของครูที ่มีต่อนักเรียนทุกคน และ
อาศัยกิจกรรมที่ทำให้ผู ้ปกครองตระหนักในความรับผิดชอบ 
และต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องของนักเรียน 
(3) การจัดกิจกรรมในการประชุม 
     การท่ีจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมนั้น
จำเป็นต้องใช้กิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มด้วยการสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันก่อน จึงจะมีกิจกรรมอื่นๆ ให้
ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(4) การสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุม 
ผู้ปกครองในการประชุมแต่ละคร้ัง ครูที่ปรึกษาควรมีการ
สรุปผลและจัดทำเอกสารเป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ ดังนี ้
4.1) เป็นหลักฐานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง 
4.2) เป็นข้อมูลสำหรับการดูแลช่วยเหลือต่อไป 
4.3) เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองในครั้งต่อไป 

 
 



1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
             1. ความสำคัญ 

  ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้
เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ท้ังด้านบวกและลบ ดังนั้นการรู้ข้อมูลท่ีจำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นส่ิงสำคัญ ท่ี
จะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนกัเรียนเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้
ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียนซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน
หรือการเกิดใด้น้อยท่ีสุด 

   2. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
  ครูท่ีปรึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ ๆคือ 

 1. ด้านความสามารถแยกเป็น 
   1.1 ด้านการเรียน 
  1.2 ด้านความสามารถอื่น ๆ 

 2. ด้านสุขภาพแยกเป็น 
   2.1 ด้านร่างกาย 
   2.2 ด้านจิตใจ-พฤติกรรม 

 3. ด้านครอบครัวแยกเป็น 
   3.1 ด้านเศรฐกิจ 
   3.2 ด้านการคุมครองนักเรียน 

 4. ด้านอื่น ๆท่ีครูพบเพิ่มเติมซึ่งมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ควรทราบ 

ข้อมูลนักเรียน รายระเอียดข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ 
1.ด้านความสามารถ  
1.2 ด้านการเรียน 
 
 
 
 
1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละวิชา  
-ผลการเรียนเฉล่ียในแต่ละภาคเรียน  
-พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนท่ีมีผลต่อการ เรียนรู้
ของนักเรียน เช่น การไม่ต้ังใจเรียน ขาด เรียน เป็นต้น  
-บทบาทหน้าท่ีพิเศษในโรงเรีย  
-ความสามารถพิเศษ -การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังใน
โรงเรียนและ นอกโรงเรียน 

2.ด้านสุขภาพ  
2.1 ด้านรางกาย 
 
2.2 ด้านจิตใจ 

-ส่วนสูง น้ำหนัก 
-โรคประจำตัว ความบกพร่องทางร่างกาย  เช่น  
การได้ยิน การมองเห็น 
-อารมณ์ซึมเศร้า/วิตกกังวล  
-ความประพฤติ -พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง /สมาธิส้ัน 
 -บุคลิกภาพเก็บตัว/ขี้อาย 



ข้อมูลนักเรียน รายระเอียดข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ 
3.ด้านครอบครัว  
3.1ด้านเศรษฐกิจ  
3.2 ด้านการคุ้มนักเรียน 

-รายได้ของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง  
-อาชีพของผู้ปกครอง -ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในการ
มาโรงเรียน  
 -จำนวนพี่น้อง/บุคคลในครัวครอบ  
-สถานภาพของบิดา มารดา  
-บุคคลท่ีดูแลรับผิดชอบนักเรียน  
-ความสำคัญของบุคคลในครอบคร้ว  
-ลักษณะท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม 
 -ความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพ ติด 
การติดสุรา การพนัน ฯลฯ 

 
  3. วิธีการและเคร่ืองมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ครูท่ีปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนท่ีครอบครุมทางด้าน

ความสามารถด้านสุขภาพและด้านครอบครัว ท่ีสำคัญคือ 
 1. ระเบียบสะสม 
 2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 3. วิธีการและเครื่องมือต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์นักเรียนการศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน  
การเยี่ยมบ้านการศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตัวเองซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัยเป็นต้น 
1) ระเบียนสะสม  
เป็นเครื่องมือในรู้แบบของเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล 

และครูที ่ปรึกษานำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา พิจารณาทำความรู้จักนักเรียนเบื้ยงต้น หากข้อมูลไม่พอเพียงหรือมี
ข้อสังเกตบ้างประการ ก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่าง เช่นการสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบถามจาก
คูรอื่นๆ หรือเพื่อนๆข้อนักเรียน รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบต่างๆหากครูท่ีปรึกษาดำเนินการได้ 

รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนข้อแต่และโรงเรียน มีความแตกแต่กันขึ้นได้อยู่กับความแตกต่างของแต่ละ
โรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลทางด้านการเรียนด้านสุขภาพและด้านครอบครัว 

 ระเบียนสะสม เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน จึงต้องมีความลับและเก็บไว้อย่างดีมิให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องหรือเด็ก
อื่นๆมารื้อค้นได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้กับครูท่ีปรึกษษและมีตู้เก็บระเบียนสะสมให้เรียบร้อย 

 ระเบียนสะสม ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา หรือ 6 ปีการศึกษาและส่งต่อ
ระเบียบไปยังครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไปหรืออาจจัดครูที่ปรึกษาตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนจบ
มัธยมศึกษาในแต่ละตอน หรือจนจบ 6 ปีการศึกษา 

2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (โรงเรียนอาจน าเคร่ืองมืออื่นมาใช้แทนก็ได้)  
 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ไม่ได้เป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบ แต่เป็นเครื่องสำหรับการคัดกรองนักเรียนด้าน

พฤติกรรม การปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจซึ่งจะช่วยให้ครูที ่ปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรียนด้าน
สุขภาพจิตมากขึ้น 



แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก เป็นเครื่องมือท่ีกรมสุขภาพจิตเป็นผู้จัดทำขึ้นโดยพัฒนาจาก The Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศเยอรมนีซึ่งใช้กันแพร่หลาย ในประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเท่ียงและ
ความตรง จำนวนข้อไม่มากนัก คณะผู้จัดทำของกรมสุขภาพจิต โดย แพทย์หญิง พรรณพิมล หล่อตระกูล เป็นหัวหน้า
คณะและทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยง ความตรงของแบบประเมินและหารเกณฑ์มาตฐาน (NORM) ของ
เด็กไทย 

 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก มี 3 ชุด  คือ 
- ชุดท่ีครูเป็นผู้ประเด็ก 
- ชุดท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเด็ก 
- ชุดท่ีเด็กประเมินตัวเอง 
ทั้ง 3 ชุดมีเนื้อหาและจ านวนข้อ 25 ข้อท่ากัน ทางทางโรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดนักเรียนประเมินตนเองชุด

เดียว หรือใช้ควบครูกับชุดท่ีครูเป็นผู้ประเมินเพื่อความแม่นตรงยิ่งขึ้นโดยระยะเวลาท่ีประเมินไม่ควรหากจากนักเรียนท่ี
ประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ซึ่งหากเป็นไปด้ควรใช้แบบประเมินท้ัง 3 ชุด พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผล
ที่ออกมา (แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก และการให้คะแนนการแปรผล ดูในภาคผนวกเรื่องครู่มือแนะนำการใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

3) วิธีการและเคร่ืองมืออื่น ๆ 
 ในกรณีที่ข้อมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กไม่พอเพียงหรือกรณีท่ี

จำเป็นต้สองมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก ครูท่ีปรึกษาอาจใช้วิธีการและเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติม เช่นการสังเกตพฤติกรรมอื่นๆใน
ห้องเรียนการสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นต้น 

3.การส่งเสริมนักเรียน  
  1.ความสำคัญ 
 การส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียน

ปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองในด้านต่างๆชึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนในกลุ่มเสียง/มีปัญหาและเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเสี ่ยง/มีปัญหากลับมาเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 

2.วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการส่งเสริมนักเรียน 
 การส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารนาดำเนินการได้แต่มีกิจกรรมหลักสำคัญท่ีโรงเรียนต้อง

ดำเนินการ คือ 
 1)การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
 2)การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน(Classroom meeting) 
 
 
 
 
 
 



   1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
สาระสำคัญ แนวดำเนินการ 

        กิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็
ได้ช้ึงเป็นสถานท่ีท่ีใช่จัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเป็นท่ี
ห้องเรียนหรือในห้องเรียนที่มีบรรยากาศเสมือน
บ้านที่มีครูที่ปรึกษาและมีนักเรียนเป็นดั่งสมาชิก
ในครอบครัวเดียวกันและมีการทำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ เช่นการรู้จัก
ตนเองของนักเรียนการรู้จักผู้อื่นและส่ิงแวดล้อมมี
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและว่างแผน
ชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ครูและนักเรียนครวมี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมด้วยกัน 
     ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูมจะช่ายให้
ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนมากขึ้นสามารถส่งเสริม
ความสามารถและป้องกันปัญหาของนักเรียนได้
อีกด้วย 

  แนวดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีดังนี้ 
(1) กำเนิดกิจกรรมโฮมรูมโดยยึดความต้องการของนักเรียนให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังนี ้
     (1.1) สำรวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
โฮมรูม 
     (1.2) พิจารนาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนหรือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะนั้นๆเป็นเรื่องท่ีทันสมัย 
     (1.3) การจัดกิจกรรมโฮมรูมในแต่ละครั้งครวมีการ
ดำเนินการเป็นหลักฐานท้ังก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ
ช่ึงอาจเขียนในรูปแบบของการบันทึกการจัดกิจกรรมหรืออื่นๆ
ในท้ังท่ีมีการบันทึกสรุปผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรมโฮมรูมทุกครั้งช่ึงการบันทึกอาจเป็นบันทึกในแผนการ
จัดกิจกรรมหรือแบบฟอร์มบันทึกท่ีแยกออกมาต่างหากก็ได้ 
     (1.4) ประเมนิผลทำกิจกรรมและจัดทำรายงาน 
(2) โรงเรียนกำเนิดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรมูหรือมีคู่มือใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งโดยมีจุดหมายเนื้อหาสาระท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของนักเรียนครูท่ีปรึกษาท่ีดำเนินการ
ตามนั้นแต่ให้มีความยึดหยุ่นในการกำเนิดหัวข้อและวิธีการ
ดำเนินกิจกรรมให้เหมาะและทันสมัย 
(3) วิธีการผสมผสานโดยยึดความต้องการของนักเรียนและ
นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรม
โฮมรูม 
(4) วิธีการอื่นๆตามความเหมาะสม 

 

2.การคัดกรองนักเรียน 
   1.ความสำคัญ 
 การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น  

2 กลุ่มคือ 
 1. กลุ่มปกติคือ นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่

ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 
 2. กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรอง

ของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือป้องกันหรือแกไ้ขปัญหาตามแต่กรณี 
 



 การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียน
ในด้านต่างๆ ซึ่งหากครูท่ีปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้วความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนจะมนี้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ผลการคัดกรองนักเรียน ครูท่ีปรึกษาจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งท่ีจะไม่ทำให้นักเรียนรับรู้ได้ว่าตน 
ถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติโดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นที่มีความไวต่อการรับรู้ 
(sensitive) แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรือประสบกับปัญหาใดก็ตามและเพื่อเป็นการ
ป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย ดังนั้นครูท่ีปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ นอกจากนี้หาก
ครูที่ปรึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือนักเรียน ก็ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ทำให้ผู้ปกครอง
เกิดความรู้สึกว่า บุตรหลานของตนถูกกลุ่มที่ผิดปกติแตกต่างจากเพื่อนนักเรียนอื่นๆ ซึ่ งอาจมีผลเสียต่อนักเรียนใน
ภายในภายหลังได้ 

2.แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคัด

กรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูเพื่อการพิจารณาเกณฑ์การจักกลุ่ม
นักเรียนร่วมกัน เพื่อให้มีความมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนท่ีเหมือนกัน เป็นท่ียอมรับของครูในโรงเรียน 
รวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา 

สำหรับประเด็นการพิจารณาเพื่อจัดท าเกณฑ์การคัดกรองและแหล่งข้อมูลเพื่อคัดกรองนักเรียนแต่ละด้าน               
มีตัวอย่างตามตารางต่อไปนี้ 

ข้อมูลนักเรียน ตัวอย่างประเด็นการพิจารณา แหล่งข้อมูล 
1. ด้านความสามารถ 
1.1 ด้านการเรียน 
 
 
 
 
 
 
1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ 

1) ผลการเรียนท่ีได้ และความเปล่ียนแปลงของ 
ผลการเรียน 
2) ความเอาใจใส่ ความพร้อมในการเรียน 
3) ความสามารถในการเรียน 
4) ความสม่ำเสมอในการมา 
โรงเรียนเวลาท่ีมาโรงเรียน การเข้าช้ันเรียน 
1) การแสดงออกถึงความสามารถพิเศษท่ีมี 
2) ความถนัด ความสนใจ และผลงานในอดีตท่ีผ่านมา 
3) บทบาทหน้าท่ีพิเศษในโรงเรียน 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

- ระเบียบสะสม 
- วิธีการอื่น ๆ เช่น การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน การได้ข้อมูลจากครู
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นต้น 
- ระเบียบสะสม 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
- วิธีการอื่น ๆ เช่น  การสังเกต
พฤติกรรมการได้ข้อมูลจากเพื่อน
นักเรียนจากแบบสอบถาม เป็นต้น 

2. ด้านสุขภาพ 
 2.1 ด้านร่างกาย 
 
 

1) ความผิดปรกติความพิการหรือความบกพร่องทาง
ร่างกาย เช่น การได้ยิน เป็นต้น 
2) โรคประจำตัว 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูง 
4) ความสะอาดของร่างกาย 

- ระเบียนสะสม 
- วิธีการอื่น ๆ เช่น การสังเกต การ 
สอบถามจากครูพยาบาล จากแบบ
บันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
สำหรับนักเรียน  อ.1- ป.6 เป็นต้น 



ข้อมูลนักเรียน ตัวอย่างประเด็นการพิจารณา แหล่งข้อมูล 
2.2 ด้านจิตใจพฤติกรรม 
 
 
 

1) สภาพอารมณ์ ท่ีมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน 
เช่น ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า 
2) ความประพฤติ 
3) พฤติกรรมต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียน 
ความสามารถพิเศษและการปรับตัวของนักเรียน เช่น 
พฤติกรรมท่ีอยู่ไม่นิ่ง สมาธิส้ัน 
4) ความสัมพันธ์กับเพื่อน/ ครู/ ผู้ปกครอง การใช้สาร
เสพติด การลักขโมย การทำร้ายตัวเอง พฤติกรรมทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสมเป็นต้น 

- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
- วิธีการอื่นๆ เช่น การสังเกต
พฤติกรรม การได้ข้อมูลจากเพื่อน
นักเรียนจากแบบสอบถาม 

3. ด้านครอบครัว 
 3.1) ด้านเศรษฐกิจ 
  
 
 
 

3.2) ด้านการคุ้มครอง 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านอื่นๆ 

 

1) ผู้หารายได้ให้ครอบครัว 
2) ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวภาระหนี้สิน 
3) ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่าย 
4) จำนวนเงินท่ีนักเรียนได้รับและใช้จ่ายใน 
แต่ละวัน 
1) ความสามารถในการคุ้มครองดูแลนักเรียนได้อย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมของผู้ปกครอง 
2) ความเหมาะสมของสภาพท่ีอยู่อาศัย  
และ ส่ิงแวดล้อม 
3) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เช่น อบอุ่น หรือ  
มักทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรงในการตัดสินแก้ไข
ปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน เช่น 
ซึม เหม่อลอย แสดงออกถึงการไม่อยากกลับบ้าน เป็น
ต้น 
4) การใช้สารเสพติด สุรา หรือเล่นการพนัน รวมถึง
ความเจ็บป่วยเรื้อรัง/รุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
พฤติกรรมอื่นๆ ท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม ซึ่งอาจเป็นไป
ในทางท่ีดีขึ้นหรือ มีความไม่เหมาะสมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน 

 
- ระเบียนสะสม 
- วิธีการอื่นๆ เช่น การได้ 
ข้อมูลจากเพื่อนนักเรียนหรือ 
จากนักเรียนโดยตรง เป็นต้น 
- ระเบียนสะสม 
- วิธีการอื่นๆ เช่น การสังเกต 
พฤติกรรมนักเรียน การ 
สอบถามจากนักเรียนโดยตรง 
หรือจากกลุ่มเพื่อน เป็นต้น 
- การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
- การสัมภาษณ์นักเรียน 
- จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เพื่อน 
นักเรียน เป็นต้น 

 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 

การคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง มีปัญหานั้น ครูท่ีปรึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ระเบียนสะสม SDQ และอื่นท่ีจัดทำเพิ่มเติม แต่ท้ังนี้โรงเรียนแต่ละแห่ง จำเป็นต้องประชุมครูเพื่อพิจารณาเกณฑ์การ
คัดกรองนักเรียน เพื่อให้ครูท่ีปรึกษามีหลักในการคัดกรองนักเรียนตรงกันท้ังโรงเรียนดังมีตัวอย่างต่อไปนี้ 

ข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
1.ด้านความสามารถ 
 1.1.ด้านการเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ 

 
- ผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป 
- ไม่มี 0 ร มส ในทุกวิชา 
- ไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ ไม่เกิน 3 ครั้ง 
  ใน 1 วิชา  
- มาโรงเรียนท่ีทันเคารพธงชาติไม่เกิน 10 
ครั้งใน 1 ภาคเรียน  
- ถ้านักเรียนมีความสามารถพิเศษ จะเป็นจุด
แข็งของนักเรียนทุกคน 

 
- ผลการเรียนเฉล่ียต่ีกว่า 2.00 
- ไม่เข้าเรียวนในวิชาต่างๆมากกว่า 3 ครั้ง
ต่อ 1 วิชา 
- มี 0 ร มส ในวิชาต่างๆ 
- อ่านหนังสือไม่คล่อง 
- เขียนหนังสือไม่ถูกต้องแม้คำสะกดง่ายๆ 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติมากกว่า  
10 ครั้งใน 1 ภาคเรียน 

2. ด้านสุขภาพ 
 2.1 ด้านร่างกาย 
  
 
 
 
 
 

2.2 ด้านจิตใจ/พฤติกรรม 

 
-อายุ นำ้หนัก และส่วนสูง สัมพันธ์กัน 
-ร่างกายแข็งแรง 
-ไม่มีโรคประจำตัว 
 
 
 

-หากโรงเรียนใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) ให้พิจารณาตามเกนฑ์ของ SDQ 
-หากโรงเรียนใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น  
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
ก็ให้ไช่เกณฑ์ 
ของเครื่องมอนั้นๆ รวมทัง่การพิจารณาควบคู่
กับข้อมูลอื่นๆท่ีมีเพิ่มเติม 

 
-น้ำหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์กับส่วนสูง
และอายุ 
-มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยบ่อยๆ 
-มีความพิการทางร่างกายหรือบกพร่องด้าน
การได้ยิน การฟัง การมองเห็น หรืออื่นๆ 



ข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
3. ด้านครอบครัว 
 3.1 ด้านเศรษกิจ 
  
 
 
 
 
 
 
3.2 ด้านการคุ้มครอง
นักเรียน 

 
-ครอบครัวมีรายได้พอเพียงในการเล้ียง
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกใน
ครอบครัว 
-ท่ีพักอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีดี และอยู่ใกล้แหล่ง
มั่วสุมหรือแหล่งเส่ียงอันตราย 

 
-รายได้ครอบครัวต่ ากว่า 5,000บาท  
ต่อเดือน 
-บิดา หรือมารดาตกงาน 
-มีภาระหนี้สิน 
-ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน 
-ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน 
-อยู่หอพัก 
 
-บิดา มารดา หย่าร้าง หรือสมรใหม่ 
-ท่ีพักอยู่ ในชุมชนแออัด หรือใกล้แหล่งมั่ว
สุม หรือแหล่งท่องเท่ียวกลางคืน 
-มีความขัดแย้งในครอบครัว หรือทะเลาะ
กันเป็นประจำ 
-มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อบิดาหรือมารดา 
-มีการใช้สารเสพติดหรือเล่นการพนันใน
ครอบครัว 
-มีบคุคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคทาง
จิตเวช 

4.ด้านอื่นๆ 
 4.1 ด้านยาเสพติด 
  
 
 

 4.2 ด้านเพศ 

 
ไม่ใช้สารเสพติด ยกเว้นการดื่มเบียร์ สุรา 
หรือสูบบุหรี่ เป็นครั้งคราว เพื่อสังคมและยัง
สามารถควบคุมตนเองได้ 
 

ปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศได้เหมาะสมวัย 
 

 
ใช้สารเสพติด เช่น กัญชา ยาบ้า หรือ
สารสพติดอื่นๆ 
 

 
-จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่มอยู่ด้วยกันสองต่อ
สองบ่อยครั้ง 
-มีพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศ เช่น ทอม 
ตุ๊ด ด้ี เป็นต้น 
-ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนใน
ระดับเส่ียง/มีปัญหา 



ข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
4.ด้านอื่นๆ 
 4.1 ด้านยาเสพติด 
  
 
 
 4.2 ด้านเพศ 

 
ไม่ใช้สารเสพติด ยกเว้นการดื่มเบียร์ สุรา 
หรือสูบบุหรี่ เป็นครั้งคราว เพื่อสังคมและยัง
สามารถควบคุมตนเองได้ 
 
ปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศได้เหมาะสมวัย 
 

 
ใช้สารเสพติด เช่น กัญชา ยาบ้า หรือ
สารสพติดอื่นๆ 
 
 
-จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่มอยู่ด้วยกันสองต่อ
สองบ่อยครั้ง 
-มีพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศ เช่น ทอม 
ตุ๊ด ด้ี เป็นต้น 
-ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนใน
ระดับเส่ียง/มีปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 

(สำหรับครูที่ปรึกษา) 
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2. ด้านสุขภาพ 
ร่างกาย คือ ......................................................................................................................................................... 
จิตใจ – พฤติกรรม คือ......................................................................................................................................... 
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วัน เดือน ป ี วิธีการ ผลการดำเนินงาน 
   
   
   

 

สรุปการดำเนินงาน 
นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ 
ดูแลต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน 
ส่งต่อ.................................................................................................................................................. 


