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รายงานผลการบริหารจัดการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อมูลสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
สถานที่ตั้ง 778  หมู่ 1 บ้านค่าย  ต าบลบ้านค่าย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36240 
โทรศัพท์ 044-899115  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
จ านวนนักเรียน 521 คน   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  45  คน  
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นายสุวนิชย์  ณิชย์ค าหาญ   โทรศัพท์มือถือ    084-4651377  
1. รายงานผลการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560  ถึง  วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2562  
  1.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  
   1.1.1 นโยบายของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งให้สอดคล้อง 
และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง ความต้องการของนักเรียน มุ่งให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากบุคลากรทุกคน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศิษย์เก่าของโรงเรียน  
               1.1.2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คือ “มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมน าพา สู่มาตรฐานสากล น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” นโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาคือ“ร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต 
คุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม”  โดย
ก าหนดเป้าหมายดังนี้ ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิต  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตตาม
ศักยภาพ คุ้มครองป้องกัน นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่คุ้มครองและส่งเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน
ปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ สังคม  แก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือตามสภาพ
จริงทันเวลาและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โรงเรียนยังได้ก าหนดพันธกิจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ 
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต วิเคราะห์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมช่วยเหลือนักเรียน 
  1.1.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาได้ก าหนดกลยุทธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์สารสนเทศและผลการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิต คุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ดังนี้  1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เพ่ือให้การป้องกัน แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ภาคผนวกหน้าที่ 12)  2) บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
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ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคผนวกหน้าที่ 27)   3) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว (ภาคผนวกหน้าที่ 27)  4) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อเนื่อง ยั่งยืน 
(ภาคผนวกหน้าที่ 25-26)  5) มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน ตามองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน และการส่งต่อ โดยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาได้ใช้นวัตกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควบคู่กัน
เพ่ือเป็นการพัฒนาคือ นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี (ภาคผนวกหน้าที่ 11) 
  1.1.4 โรงเรียนได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ มีโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
(ภาคผนวกหน้าที่12, 17, 21-22) ได้แก่ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาและประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โครงการปฐมนิเทศส าหรับนักเรียนใหม่ และ
นักเรียนเก่า โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้าน 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการ
เพ่ือนช่วยเพื่อน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล และการคัดกรอง กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมบันทึกความดี 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมป้องกันและคุ้มครองนักเรียน  
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กิจกรรมติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกคน 
กิจกรรมแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 
  1.1.5 โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ครูประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา ระบุบทบาท
และหน้าที่ของครูประจ าชั้นอย่างชัดเจน  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา แต่งตั้งครูและบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 
เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการท างานเป็นทีม มีทีมน า ทีมประสานและทีมท าให้
สามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทั่วถึงและต่อเนื่อง (ตามค าสั่ง
เลขที ่38/2560  36/2561 และ 45/2562 ภาคผนวกหน้าที่ 13)  
   1.1.6 โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยระเบียบ และ แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน  
(ภาคผนวกหน้าที ่14) 
 
 



๓ 

 

   1.2  แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
  1.2.1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า ปัญหาหลักคือ  การหนีเรียน ขาดเรียน มาสาย 
ติดเกม การทะเลาะวิวาท การออกกลางคัน   ซึ่งสาเหตุเกิดจากสภาพครอบครัวยากจน ขาดความอบอุ่น 
ผู้ปกครองไปท างานที่อ่ืน ครอบครัวแตกแยก บ้านห่างไกลโรงเรียน   โรงเรียนจึงได้น าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน  โดยใช้ นวัตกรรมพัฒนานักเรียน 3 ดี (ภาคผนวกหน้าที่ 11)  
และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การบริหารแบบร่วมคิดร่วมท า รู้จักสภาพและปัญหา รู้แนวทางวิธีการ ระบบการ
ท างาน และเงือ่นไขคุณธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และได้น าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปี
มาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน  โดยจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
ความรู้ คุณธรรม คุณภาพ  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง   นักเรียน
ได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างทั่วถึง ในแต่ละภาคเรียน โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ ปกครองของนักเรียน มีการ
ส ารวจความต้องการ ความคาดหวังจากผู้ปกครองในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท าให้ได้ข้อมูล
คุณลักษณะของนักเรียนที่ผู้ปกครอง  และชุมชนต้องการ  
  1.2.2 โรงเรียนจัดให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงสร้าง
การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยมีคณะท างานอย่างเป็นระบบมีการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30  (ภาคผนวกหน้าที ่13 ) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกชนและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ร่วมประชุมหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้ความรู้
ด้านกฎหมายและแนวทางในการพิทักษ์แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กจากการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและได้รับความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนจากสถานีต ารวจ  
  1.2.3 โรงเรียนมีรูปแบบนวัตกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คือนวัตกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี  (ภาคผนวกหน้าที ่11 ) 
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   รูปภาพที่ 1 นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี 

มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
   1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาศึกษาบริบทของโรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา วางแผนการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 6 ร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมพัฒนา และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ 
   2. น าข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ได้จากเก็บข้อมูลจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครู 
ที่ปรึกษา การสอบถาม สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากการออกแนะแนวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมนักเรียนมารวบรวมท าแฟ้มนักเรียนรายบุคคล  
    3. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ ของกรมสุขภาพจิต โดยมีการ
ประเมินรอบด้านจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เพ่ือแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ เก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศเพ่ือการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
    4. น าข้อมูลนักเรียนจากการคัดกรองนักเรียนมาจัดกลุ่มพฤติกรรม 3 ดี เพ่ือการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ นักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษจัดอยู่ในกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัด
อยู่ในกลุ่มดีได้ด้วยการถูกสั่งสอน และนักเรียนกลุ่มมีปัญหาจัดอยู่ในกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ 
   5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กดีได้
ด้วยตนเอง มีการอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ พัฒนานักเรียนตามความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  เด็กดีได้ด้วยการถูกสั่งสอนและดีได้ด้วยการถูกบังคับ มีกิจกรรมเข้าค่ายอบรม เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการปรับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนให้ดีขึ้น 
   6. น าผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มาวัดผลและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 
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 1.3  ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียน  
มีการเก็บรวบรวมสารสนเทศด้านค าสั่งการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุม สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนดังนี้  
  1.3.1 มีสารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อมน าไปใช้ ครูมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้านความรู้ความสามารถ ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม  ด้านครอบครัว 
เศรษฐกิจ การคุ้มครองนักเรียน และด้านอ่ืน ๆ  โดยใช้ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  SDQ แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนและอ่ืนๆ  เพ่ือการคัดกรอง จัดกลุ่ม
นักเรียนและเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิต  การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนในล าดับต่อไป 
     1.3.2 มีสารสนเทศด้านการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือในการคัดกรองที่
หลากหลาย มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก คัดกรองนักเรียน จากรายงาน
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ใช้แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล และแบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเป็นห้องเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักเรียนที่แท้จริงเป็นปัจจุบันและพร้อมน าไปใช้ (ภาคผนวกหน้าที่ 15-
16) 
     1.3.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองนักเรียนทุกคน ได้แก่ บันทึกการประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน รายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย การบันทึกการโฮมรูม บันทึกการเข้าเรียนรายชั่วโมง 
บันทึกการร่วมกิจกรรมของนักเรียนด้วยแอพพลิเคชัน BKV. Data System  บันทึกพฤติกรรมและการส่งต่อ 
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน บันทึกการจัดกลุ่มนักเรียนและการช่วยเหลือนักเรียน มีการสรุปรายงานผลการ
พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อ เช่น บันทึกการติดต่อประสานผู้ปกครอง การประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก บันทึกการแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  บันทึกการพบผู้ปกครอง เป็นต้น และน าสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์   ระบบไลน์ 
เฟสบุ๊ค เพจของโรงเรียน  
2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

  2.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
คณะกรรมการด าเนินการ (ทีมท า) ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกฝ่ายร่วมกัน  
(ภาคผนวกหน้าที่ 13) ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ วิธีการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล วิธีการคัดกรองนักเรียน วิธีการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการป้องกันและแก้ไข วิธีการช่วยเหลือนักเรียน 
ตลอดจน วิธีการส่งต่อ  สร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้วยกัน ครูประจ าชั้นเป็นตัวหลักในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ท าให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 
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 2.2 ครูและบุคลากรด าเนินงานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบครบวงจร เริ่มจาก 1) การจัดท าข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลเพ่ือให้รู้จักนักเรียนมากข้ึน ตรวจสอบการเข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนทุกวัน ตรวจสอบการ
เข้าเรียนรายชั่วโมง สอบถามหรือสัมภาษณ์นักเรียน การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
การให้ค าปรึกษานักเรียน หากนักเรียนมาสาย ไม่เข้าเรียน หรือมีปัญหาจะได้ด าเนินการช่วยเหลือได้ทันเวลา  
2) การคัดกรองนักเรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษ โดยคัดกรองจาก
แบบประเมิน แล้วน านักเรียนมาจัดกลุ่มตามนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ได้แก่ กลุ่มดีได้ด้วยตนแอง 
กลุ่มดีได้ด้วยการถูกสั่งสอน และกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดย
การจัดสอนเสริม จัดติว จัดค่ายวิชาการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริม กีฬา ดนตรี ศิลปะ การบริการให้
ค าปรึกษา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองจากยาเสพติดหรือเมื่อเผชิญกับเหตุร้าย การรักษากฎจราจร เป็นต้น 4) การร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน โดยวิเคราะห์บริบททุกด้านของสถานศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาความ
พร้อมความสามารถตามบริบท เพื่อพัฒนาส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขนักเรียนแต่ละกลุ่ม บันทึกปัญหาที่เกิดจากความ
เสี่ยงและปัญหาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รวมทั้งผลการด าเนินการและการส่งต่อนอกจากนั้นยังมีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือมีส่วนร่วม เช่น เครือข่ายครูประจ าชั้น เครือข่ายนักเรียน ในชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น 
และ 5) การส่งต่อ มีการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก และจัดท าแบบส่งต่อที่มีข้อมูลความต่อเนื่อง เพ่ือ
ด าเนินการตามกระบวนการในปีต่อไป การด าเนินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังปรากฏใน นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี (ภาคผนวกหน้าที่ 11 ) การวางแผน การจัดกิจกรรมหรือโครงการ ให้อยู่ในหลักของการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล รู้จักสภาพและปัญหา รู้แนวทางวิธีการช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหา  รู้ระบบ
ขั้นตอนการด าเนินงาน และเงื่อนไขคุณธรรม ครูต้องมีความรักความเมตตาต่อศิษย์ ท างานเป็นระบบ เคารพ
กติกา มีวาจาไพเราะ สงเคราะห์นักเรียนทุกคนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ครูเป็นดั่งคุณพ่อคุณแม่คนที่สองของศิษย์ ดูแลนักเรียนทุกคนดุจดั่งเป็นบุตรหลานของตนเอง นอกจากนี้ยังมี
การใช้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการรายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ภาคผนวกหน้าที่ 27) การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์  ไลน์  เพจ 
เฟสบุ๊ค ของโรงเรียน จัดท าโดยคณะท างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
 2.3 ครูและบุคลากรด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  โดย
ตระหนักและเห็นความส าคัญในการช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีความเข้าใจในธรรมชาติวัยรุ่น 
คณะครูมีความใส่ใจ อดทนและมุ่งมั่น ใช้ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลรักษาช่วยเหลือนักเรียน อบรม สั่งสอน ส่งเสริม และฝึกให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจ 
รู้จักปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักเรียน มีวินัยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนา
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ส่งเสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ดังนี้  โครงการปฐมนิเทศส าหรับนักเรียนใหม่  โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน  โครงการคนดีศรีบ้านค่าย  โครงการสถานศึกษาสีขาว และโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนี้  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
การคัดกรอง กิจกรรมป้องกันและคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตผู้เรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมรักการอ่านและการพัฒนาวินัยเชิงบวก   
กิจกรรมป้องกันการท้องก่อนวัย กิจกรรมแข่งขันกีฬา และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กิจกรรมติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคเรียน กิจกรรมแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนส าหรับนักเรียนที่มา
สายเกินเกณฑ์ที่ก าหนดและนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมศิษย์เก่าโรงเรียน 
ด าเนินกิจกรรมโดยเน้นที่เป้าหมายและผลผลิตเป็นหลัก ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน ได้รั บความ
คุ้มครองและความปลอดภัย พร้อมกันนี้โรงเรียนได้น าสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามาคัดกรองนักเรียน โดยครู
ประจ าชั้นและนักเรียนร่วมกันคัดกรองข้อมูล น าผลการคัดกรองมาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ปรับปรุง
บุคลิกภาพของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงความสามารถ  ความถนัดของตนเองมากขึ้น เป็น
แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง ทั้งยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ทางวารสารของโรงเรียน จัดเสียงตามสายเฟสบุ๊ค สื่อออนไลน์ของโรงเรียนและเครือข่ายอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการมอบทุนการศึกษา การช่วยเหลือในการหารายได้
ระหว่างเรียน ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนด้วยความเต็มใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทั้งกาย วาจา ใจ ไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากศิษย์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา ช่วยเหลืองาน รู้จักอนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญาไทยและ
สืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไป 
  3. สร้างภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเขตพื้นที่การศึกษาด้วยการ
บันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding,  MOU) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ภาคผนวกหน้าที่ 
25 - 26) และให้การประสานงานดังนี้  
  3.1 สร้างภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประกอบด้วย 1.เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา 2.สถานีต ารวจภูธรบ้านค่าย 3.วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนและครอบครัว 5.ศาลเยาวชนและครอบครัว  6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านค่าย  
7.ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 8. โรงพยาบาลชัยภูมิ 
  3.2 การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน เพ่ือช่วยประสานงานดูแลนักเรียนและส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนที่จัดให้กับนักเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่ าง ๆ 
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อย่างสม่ าเสมอ เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้เงินสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การมอบเงินจาก
การจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เป็นต้น  อีกทั้งช่วยดูแลด้านความประพฤติของนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่นอก
สถานศึกษา  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานีต ารวจภูธรบ้านค่าย ในการดูแล
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่รุนแรง ปัญหายาเสพติด วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้ท าการตกลงกับโรงเรียนบ้านค่าย
วิทยาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ  สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ได้ท าข้อตกลงกับโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาให้ความช่วยเหลือในการควบคุมดูแล
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและให้ความรู้แก่คณะครู และนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัวให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายครอบครัวและเยาวชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและโรงพยาบาลชัยภูมิ ให้การช่วยเหลือและประสานงานในด้านการเจ็บป่วย การส่งต่อผู้ป่วยทาง
กายและทางยาเสพติด ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ และ
ความรู้ทางวิชาการโดยผ่านการจัดท าค่ายนักเรียนในการเรียนการสอน   พ่อค้าภาคเอกชนในชุมชนใกล้กับ
โรงเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมดียิ่งขึ้น 
(ภาคผนวกหน้าที่ 18-20)  
4. การส่งเสริมสนับสนุนติดตามนิเทศและประเมินผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                            
 คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนมีการจัดประชุมปรึกษาหารือทุกสัปดาห์ และติดตามผลการท างาน 
ในฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นแต่ละภาคเรียนโรงเรียนมีประชุมสรุปงาน ครูที่ปรึกษาร่วมกันกับครู
กิจการนักเรียนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานติดตามการตรวจเช็คพฤติกรรมนักเรียน มีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน
โครงการต่าง ๆ   ทั้งนี้ โรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึง
ส่งเสริมสนับสนุนครู และนักเรียนให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ส่งนักเรียน และบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้และทักษะ ด้านต่าง ๆ  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน (ภาคผนวกหน้าที่ 28) 
5. ผลความส าเร็จของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา       
 5.1 ระบบการดูแลนักเรียน การส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน  
  5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดจ านวนลงและได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขึ้น 
นักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษได้รับการส่งเสริมได้รับรางวัล เช่น รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน  รางวัลการ
แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน คนดีศรีบ้านค่าย  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
นักเรียนมีจิตอาสา  ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชน นักเรียนมีเจคติที่ดีและมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
(ภาคผนวกหน้าที ่30) 
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  5.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับใน
ระดับต่างๆ  เช่น ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)  สูงขึ้นทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา 
ในระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น   

      5.1.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครอง แก้ไขปัญหาและพัฒนาตาม
ศักยภาพ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจ ภายใต้การเอาใจใส่ 
ปกป้องดูแลของคณะคร ู(ภาคผนวก หน้า 23-24) 
 5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อ
สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 

    โรงเรียนมีการรายงานผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมต่อสาธารณชนนักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ท าให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดกันและตระหนักถึงการมีคุณค่าของชีวิตสามารถ
ท าประโยชน์ให้กับชุมชน  ประเทศชาติ และยังเป็นแรงผลักดันให้โรงเรียน มีการขับเคลื่อนในการที่จะส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถของนักเรียน (ภาคผนวกหน้าที่ 29) จึงท าให้
เกิดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนองตอบนโยบายของภาครัฐ  อันได้แก่  กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การสอนเสริมเพ่ือ
เตรียมสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งส่งผลให้มีผลการสอบเป็นล าดับที่ 9  ของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ไม่มีนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างร้ายแรง และนักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน  

        นอกจากนี้โรงเรียนบ้านค่ายวิทยายังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันเพ่ือหาประสบการณ์ตรงจาก
ภายนอกท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและสามารถเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเองในอนาคตได้ ท าให้
นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวท าให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน  เช่นได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่มี
การจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นตามโครงการ“ชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข” จัดโดยจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลการ
แข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติในปี
การศึกษา 2562  (ภาพประกอบในหน้าที่ 30) 

ทั้งนี้โรงเรียนได้เปิดให้มีการแสดงผลงาน และผลการแข่งขัน  มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็น 
ขวัญและก าลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ต่อไป    

ขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
      (ลงชื่อ) ........................................................ 
                   (นายสุวนิชย์  ณิชย์ค าหาญ)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  

28  กรกฏาคม  2563 



๑๐ 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 
 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ด ี ประกอบด้วย 
1. วงล้อที่ 1 (วงในสุด)  คือ กระบวนการมีส่วนร่วม 6 ร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน 
ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมพัฒนา และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ เป็นกระบวนการท างานของคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการท างานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จในทุกขั้นตอนการท างาน และมีการนิเทศติดตามการท างานจากฝ่ายบริหารงานโรงเรียน  
2. วงล้อที่ 2 คือ นโยบายและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ได้มาจากการขับเคลื่อนวงล้อที่ 1 ที่
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันคิดและวางแผนจัดท านโยบายและ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาขึ้นมา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. วงล้อที่ 3 คือ ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลโดยครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวเพ่ือเป็น
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และคัดกรองนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้แบบประเมิน SDQ 
4. วงล้อที่ 4 คือ การจัดกลุ่มนักเรียนตามพฤติกรรม 3 ดี โดยน าข้อมูลจากผลการคัดกรองนักเรียนมาจัด
นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีได้ด้วยตนเอง กลุ่มดีได้ด้วยการถูกสั่งสอน และกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ 
5. วงล้อที่ 5 คือ การพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตามกลุ่มพฤติกรรมนักเรียน และมีการวัดประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนเมื่อจบภาคเรียน  

โมเดลรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

1 
2 

3 
4 

5 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
“มุ่งม่ันจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

โดยใช้นวัตกรรมน าพา สู่มาตรฐานสากล น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
“ร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต คุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม” 

ตัวอย่างเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (ทีมท ำ) คณะกรรรมกำรประสำนงำน (ทีมประสำน) และคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำร (ทีมท ำ) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

ค าสั่งเกี่ยวกบัการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 



๑๕ 

 

 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองด้วยแบบประเมิน SDQ และจัดแบ่งตามกลุ่มเพื่อน าไปให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนแยกตามกลุ่ม (คน) 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

ม.1 45 53 53 6 5 2 3 2 1 35 40 50 
ม.2 46 36 63 5 4 2 3 2 1 42 44 40 
ม.3 52 73 36 6 4 3 4 2 1 50 50 45 
ม.4 28 27 30 5 4 3 3 2 1 30 47 40 
ม.5 20 25 36 6 4 2 4 2 1 30 39 35 
ม.6 46 31 23 5 4 2 4 2 1 38 35 35 
รวม 237 245 241 33 25 14 21 12 6 225 225 245 
ร้อย
ละ 

45.93 45.62 47.63 6.40 4.66 2.77 4.07 2.23 1.19 43.60 47.49 48.42 

 

หมำยเหตุ  จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2560 มี 516 คน 

   จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2561 มี 535 คน 
   จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2562 มี 506 คน 
 

 

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียน 
โดยใช้แบบประเมิน SDQ ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ตัวอย่างแบบประเมิน SDQ  
ที่น ามาใช้ในการคัดกรอง
นักเรียน 



๑๖ 

 

 

 

 
ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามลักษณะพฤติกรรม 3 ดี แยกตามปีการศึกษา 2560 - 2562 

 
การดูแลนักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มีดังนี้ 
1. นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการจัด
สอนเสริม จัดติว จัดค่ายวิชาการ ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ตามความถนัดของนักเรียน 
ตลอดจนจัดสรรทุนการศึกษา เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ตามความเหมาะสมของนักเรียน 
2. นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกสั่งสอน มีการร่วมป้องกัน แก้ไข และปรับพฤติกรรมนักเรียน โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยกันดูแล
และเฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
3. นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ มีการบันทึกปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เช่น จัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน มีการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก และจัดท าข้อมูลดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับชั้น จ านวนคนแยกตามพฤติกรรมนักเรียน (คน) 
กลุ่มดีได้ด้วยตนเอง กลุ่ม ได้ด้วยการ 

ถูกสั่งสอน 
กลุ่มดี ได้ด้วยการ 

ถูกบังคับ 
ชั้น พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
ม.1 80 93 103 6 5 2 3 2 1 
ม.2 88 80 103 5 4 2 3 2 1 
ม.3 102 123 81 6 4 3 4 2 1 
ม.4 58 74 70 5 4 3 3 2 1 
ม.5 50 64 71 6 4 2 4 2 1 
ม.6 84 66 58 5 4 2 4 2 1 
รวม 462 500 486 33 25 14 21 12 6 

ค่าร้อย
ละ 

89.53 93.11 96.05 6.40 4.66 2.77 4.07 2.23 1.19 

ข้อมูลสารสนเทศการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
ตามพฤติกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม (นักเรียน 3 ดี) ปีการศึกษา 2560 - 2562 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโครงการที่น ามาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2560 - 2562 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 

85 87.5 89 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ด้านตนเอง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

88 90 91.75 

โครงการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  

 



๑๘ 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2560 

นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรม (สารเสพติด) ประจ าปีการศึกษา 2560 
เด็กชายศุภกร พรมทัศ นักเรียนในระดับชั้น ม.3  

              ข้อมูลสภาพปัญหา  
          นักเรียนมีพฤติกรรม เสพสารเสพติดคือกัญชา โดยทางโรงเรียนได้  
    ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรบ้านค่ายให้มาสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
    พบว่านักเรียนมีผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง จึงได้บันทึกข้อมูลในเบื้องต้น 
      การดูแลนักเรียนที่ติดสารเสพติด 
           โรงเรียนได้ด าเนินการ ส่งต่อนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี 
    ต ารวจภูธรบ้านค่าย  ได้สืบสวนและขยายผลการจับกุมเครือข่ายต่อไป และทาง 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบ้านค่าย ได้ตักเตือนนักเรียน เพื่อไม่ให้กระท าอีก จากนั้นด าเนินการติดตาม
นักเรียนด้านพฤติกรรม ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
1  ครั้งต่อสัปดาห์  และให้ความรู้ด้านโทษของยาเสพติดโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนกลุ่มดีได้การถูกบังคับ 
ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 



๑๙ 

 

ผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม (สารเสพติด)  
  ปัจจุบันนักเรียนมีการพัฒนาด้านพฤติกรรม และด้านอารมณ์ ค่อนข้างดีขึ้น  เลิกใช้ยาเสพติดแล้ว แต่
ยังต้องรายงานตนกับทางโรงพยาบาลชัยภูมิอย่างต่อเนื่องเพ่ือดูผลการบ าบัดรักษา 

ปีการศึกษา 256๑ 

นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
นายโยธิน  อินชัยภูมิ  นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านวินัยจราจร 

    ข้อมูลสภาพปัญหา  
          นักเรียนมีพฤติกรรมคือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
         และกฎหมายด้านวินัยจราจร โดยการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ ท าให้ 
         เกิดเสียงดังขณะขับข่ี และเป็นตัวอย่างไม่ดีกับนักเรียนคนอ่ืนๆ 

    การดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
           โรงเรียนได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลพฤติกรรม ประสานงานกับผู้ปกครอง  
         และครูที่ปรึกษาของนักเรียน เพื่ออนุญาตในการตรวจรถจักยานยนต์นักเรียน และได้
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านค่าย ได้เข้ามาด าเนินการตรวจรถจักยานยนต์ ส่งต่อ
นักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบ้านค่าย  ได้สืบสวน และ ได้ตักเตือนนักเรียน เพื่อไม่ให้กระท า
พฤติกรรมดังกล่าวอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
  ปัจจุบันนักเรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามกฎจราจรมากข้ึน และได้ปรับปรุงรถจักรยานยนต์ให้
มีสภาพที่ถูกกฎจราจร และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรม ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
เด็กชายสัญชัย เจริญพล  นักเรียนในระดับชั้น ม.๒  มีปัญหาพฤติกรรมด้านการทะเลาะวิวาท 

    ข้อมูลสภาพปัญหา  
          นักเรียนมีพฤติกรรม คือ มีปัญหาขัดแย้งกับเพ่ือนๆ ชั้นเรียนตนเอง 
    จนถึงขั้นทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

    การดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
           โรงเรียนได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลพฤติกรรม ประสานงานกับผู้ปกครอง   
    และครูที่ปรึกษา รับทราบข้อมูลนักเรียนที่ทะเลาะวิวาท มีการจัดค่ายอบรม 
    คุณธรรม จริยธรรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน และติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
  ปัจจุบันนักเรียนมีความขัดแย้งกับเพื่อนน้อยลง ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างปกติสุข 



๒๑ 

 

 

 
 
 
 

กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ ำสัปดำห์ เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนทุกเย็นวันศุกร์ของสัปดาห์ เพ่ืออบรม

คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีคณะครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมแก่นักเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและฝึกมารยาทชาวพุทธ เช่น 
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เป็นต้น เพ่ือการขัดเกลาทางจิตใจให้กับนักเรียน 

 

   

 

 

 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม 
  นักเรียนมีพฤติกรรมดี ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
   

ตัวอย่างกิจกรรมที่น ามาแก้ปัญหานักเรียน 
ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 



๒๒ 

 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรมค่ำยคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ให้นักเรียนมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในกำรด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข อีกท้ังยังช่วยขัดเกลำ

พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยกำรถูกสั่งสอน และดีได้ด้วยกำรถูกบังคับให้มีพฤติกรรมดีขึ้น โดยกิจกรรมนี้จะจัด

ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และจะจัดเพ่ิมเติมส ำหรับแก้ไขปัญหำพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยกำรถูก 

สั่งสอน และดีได้ด้วยกำรถูกบังคับด้วย 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม 
  นักเรียนผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ทำงโรงเรียนก ำหนด  

นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยกำรถูกสั่งสอนและดีได้ด้วยกำรถูกบังคับมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น มีทักษะชีวิต 

สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 



๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
อย่างเป็นระบบ  

 

       โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำได้เชิญวิทยำกรจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

ในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่นักเรียน เช่น ต ำรวจจรำจรจำกสถำนีต ำรวจภูธรบ้ำนค่ำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

วินัยจรำจร เจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทปิโตรเลี่ยมไทยคอร์เปอร์เรชั่นมำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดับเพลิง

ขั้นต้น เป็นต้น  



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลคุ้มครองสวสัดิภาพของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

  

       โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำได้ออกค ำสั่งแต่งตั้งครู บุคลำกร และนักกำรภำรโรงปฏิบัติหน้ำที่ 

เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร ทรัพย์สินของโรงเรียน รวมถึงจัดครูเวรคณะสีให้

ดูแลนักเรียนในกำรเดินทำงมำโรงเรียนและกลับบ้ำนอย่ำงมีสวัสดิภำพ 



๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

 

          โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ สถำนี

ต ำรวจภูธรบ้ำนค่ำย ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยำวชนจังหวัดชัยภูมิ และวิทยำลัยสำรพัดช่ำงชัยภูมิเพ่ือร่วมมือกันในกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำให้เป็นเด็กดีมีคุณภำพ 

 



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

 

          โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำจัดท ำทะเบียนภำคีเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ 

ภำคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ มีกำรประสำนงำน ประชุมปรึกษำหำรือในเรื่องต่ำงๆ 

เพ่ือหำแนวทำงดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาครูให้มีความรู้ 
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          กำรจัดอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ สำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชั่น BKV. Data 

System ส ำหรับบันทึกกำรเข้ำเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม และบันทึกคะแนนพฤติกรรมของ

นักเรียนได้ 

 



๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนิเทศ ติดตามระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
ของผู้บริหารโรงเรียน 

          คณะบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำมีกำรนิเทศ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ เพ่ือให้ค ำแนะน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

และเป็นขวัญและก ำลังใจแก่คณะผู้ด ำเนินงำนทุกฝ่ำย 

 



๒๙ 

 

 

 

 

  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประเมินผลความพึงพอใจเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีผลการประเมินดังตาราง 

ตารางข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา  
2560-2562 

รายการประเมิน ผลการประเมินความพึงพอใจ 
พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

1. ครูที่ปรึกษา/ครปูระจ าช้ันมีการเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล 

ระดับมาก ระดับมาก ระดับมากที่สุด 

2. เครื่องมือเก็บข้อมูลมคีวามสมบูรณ ์ ระดับมาก ระดับมาก ระดับมาก 
3. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปญัหาได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้มีพฤติกรรมดีขึ้น 

ระดับมาก ระดับมาก ระดับมากที่สุด 

4. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาและสง่เสริมอยา่งเต็มศักยภาพ ระดับมาก ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด 
5. ผู้ปกครองนักเรียนมสี่วนร่วมในการส่งเสริมหรือแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด 

6. ครูที่ปรึกษามีการจดัระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรยีน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด 

7. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นักเรียน ระดับมาก ระดับมาก ระดับมาก 
8. โรงเรียนมีการวางระบบความปลอดภัยและการ
คุ้มครองนักเรยีนที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด 

9. โรงเรียนจดัประชุม ช้ีแจง ให้ความรู้ในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนแก่ผูป้กครองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด 

10. โรงเรยีนมีภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลนักเรียน ระดับมาก ระดับมากที่สุด ระดับมากที่สุด 
สรุปผลการประเมิน ระดับมาก ระดับมากทีสุ่ด ระดับมากทีสุ่ด 

 
  จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
พบว่าผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการด าเนินงานใน พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ พ.ศ.2560 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

   

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

          นักเรียนโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำได้รับกำรดูแลด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่ำน

กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้วยระบบบริหำรงำนอย่ำงมีส่วนร่วมมำเป็นอย่ำงดี ท ำให้ได้พัฒนำ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะต่ำงๆ จนประสบผลส ำเร็จในกำรแข่งขันหลำกหลำยรำยกำร 



๓๑ 

 

ผู้จัดท า 

   1. นายสุวนิชย์  ณิชย์ค าหาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
   2. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   3. นางสาวปัทมาพร  บ ารุงภักดิ์   คร ู
   4. นายชัยวุฒ ิ มาด้วง   คร ู
   5. นางสาวอัจฉรา  แซ่ปึ่ง   คร ู
   6. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์   คร ู
   7. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว   คร ู
   8. นายสุรัตน์  คงเหมือนเพชร  พนักงานราชการ 
   9. นางสาวศศิธร    แก้ววิไล  ครูอัตราจ้าง 
   10. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล  ครูอัตราจ้าง 
   11. นายวันเฉลิม  หารสูงเนนิ   วิทยากรท้องถิ่น 
   12. นายศรไกร  หินนอก   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

 

ที่ปรึกษา 

          นำยพิสิทธิ์   สืบนุกำรวัฒนำ      ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

สารบัญ 

ค าน า         หน้า 

 

ข้อมูลสถานศึกษา           ๑ 

1. รายงานผลการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา    ๑  

  - กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ   ๑ 

  - แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดท่ีสอดคล้อง    3 

กับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา         
  - ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ๕  

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา     ๕ 
3. สร้างภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเขตพื้นที่การศึกษา   7 
4. การส่งเสริมสนับสนุนติดตามนิเทศและประเมินผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ๘ 
5. ผลความส าเร็จของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา     8 
ภาคผนวก           10 

ผู้จัดท า            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๓ 

 

ค าน า 

  แบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ  

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 30  เล่มนี้  เป็นกำรสรุปผลกำรบริหำรจัดกำร 

และกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

  แบบรำยงำนเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประเมินสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เข้ำใจ

ถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำที่ครอบคลุมกำรท ำงำนทั้งระบบได้เป็นอย่ำงดี                           

  คณะท ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแบบรำยงำนเล่มนี้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท ำงำนเกี่ยวกับกำรดูแลนักเรียนในโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนจะได้

น ำควำมรู้นี้ไปใช้กับนักเรียนต่อไป 

 

คณะท ำงำน 

 

 
 

 


