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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเพ่ือประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย จำแนกเป็น 4 ตอน 
ตามลำดับต่อไปนี้ 
           ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  x      แทน    ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  N      แทน    จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
 S.D.    แทน    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแล 
            ช่วยเหลือนักเรียน (R1) 
           วัตถุประสงค์ของการศึกษาในขั้นตอนนี้เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินเชิงปฏิบัติการ การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บริบทของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยศึกษาจากแหล่ง   
ข้อมูล 3 แหล่ง ดังนี้ 
            1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินเชิงปฏิบัติการ 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บริบทของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยเสนอรายละเอียดไว้ในบทที่ 2 
 
ตารางที ่13 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีการศึกษา 2561 
              (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2561) 
 

ชั้น จำนวนเต็ม 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 17 41 

มัธยมศกึษาปทีี่ 2 23 24 47 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 

มัธยมศึกษาปทีี่ 4 7 15 22 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 13 17 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 14 24 

รวม 80 94 174 
 

ทิศทางการพัฒนา 
          วิสัยทัศน์ 
             ภายในปี 2562 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
 
           นโยบายของโรงเรียน 
            1. จัดการบริหารอย่างเปน็ระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
            2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และก้าวหน้าเทคโนโลยี 
            3. จัดกระบวนการเรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
            4. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษแ์ละ               
สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
            5. มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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                6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
                7. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัย 
 
            2. ศึกษาความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษา
ความคิดเห็นผูเกี่ยวข้องด้วยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
               สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการ
สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่เกีย่วข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา สรุปไดว้่า การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นที่หัวหน้าระดับ
และครูทีป่รึกษารบัผิดชอบร่วมกัน ฝ่ายบริหารจะให้แนวนโยบายแล้วแจกเอกสารให้ครูได้ปฏิบัติ ไม่มี
คูม่ือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้ครูได้ยึดเป็นกรอบแนวปฏิบัติ ไม่มีการสร้างและพัฒนา
เครือ่งมือที่ใช้ในการปฏิบัติ  ไมม่ีการประเมินทบทวนระบบหลังจากท่ีดําเนินงานไปแล้ว ซึ่งทาํให้ไมมี่
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานมาใช้ในครั้งต่อไป กระบวนการดําเนินงานขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้เกีย่วข้องคือ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน โดยไม่มีการวางแผนรว่มกนั ผู้เกีย่วข้องดังกล่าวไมไ่ดใ้ห้คําปรึกษาในการดําเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขนักเรียน 
               ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากต้องการให้โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จัดทําคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว           
ครหูัวหน้าระดับ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน การดําเนินงาน
ตามระบบเน้นให้มีการวางแผนร่วมกัน ภายหลังดําเนินการแล้วต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
            3. ศึกษาความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องด้วยการตอบแบบสอบถามผู้วิจัย ได้ศึกษาความคิดเห็น
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
ระดับชั้น ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา โดยให้ตอบแบบสอบถามสํารวจความพร้อมในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการตอบแบบสอบถาม ดังตารางที ่14 
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ตารางที ่14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการ 
                ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

 
รายการ 

ระดับความรู้                  
ความเข้าใจ(N = 26) 

 
แปลผล 

x  S.D. 

1. การรู้จักนักเรียนเด็กเป็นรายบุคคล 
   1.1 ระเบียนสะสม 

 
4.25 

 
0.15 

 
มาก 

   1.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 3.79 0.32 มาก 

   1.3 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 3.48 0.24 ปานกลาง 
2. การคัดกรองนักเรยีน  
    2.1 วิเคราะห์ข้อมลูนักเรียน 

 
3.18 

 
0.38 

 
ปานกลาง 

    2.2 พิจารณาคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียน 3.45 0.71 ปานกลาง 

 3. การส่งเสริมและพัฒนา  
     3.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

 
4.78 

 
0.26 

 
มากที่สุด 

     3.2 การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 4.29 0.15 มาก 

4. การป้องกนัและแก้ไขปญัหา  
    4.1 การให้คําแนะนําปรึกษาเบื้องต้น 

 
4.05 

 
0.35 

 
มาก 

    4.2 การจัดกิจกรรมในห้องเรียน 3.24 0.41 ปานกลาง 

    4.3 การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 3.31 0.53 ปานกลาง 
    4.4 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2.98 0.58 ปานกลาง 

    4.5 การจัดกจิกรรมเพ่ือนช่วยเพือ่น 3.01 0.64 ปานกลาง 
    4.6 การสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 3.22 0.74 ปานกลาง 

5. การส่งต่อ 
    5.1 การวิเคราะห์พิจารณาข้อมลูนักเรียนเพ่ือส่งต่อ 

 
2.47 

 
0.34 

 
น้อย 

    5.2 การประสานงานกบัครูที่รับนักเรียนเพ่ือการช่วยเหลือต่อ 2.53 0.25 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.48 0.39 ปานกลาง 
 

            จากตารางที่ 14  ผลการสํารวจความรู้ ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ซึ่งประกอบด้วย หวัหน้าระดับชั้น 
ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา รวมทั้งหมด 26 คน สรุปไดด้ังนี้ 
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            กระบวนการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนสะสม และแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ อยู่ระดับปานกลาง  
            กระบวนการด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน และการพิจารณาคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ของ
โรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง   
            กระบวนการการส่งเสริมและพัฒนา พบว่า หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูม อยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก  
             กระบวนการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และ           
ครูที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คําแนะนําปรึกษาเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก ส่วนการจัด
กิจกรรมในห้องเรียน การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพือ่น และการสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  
            กระบวนการด้านการส่งต่อ พบว่า หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลนักเรียนเพ่ือส่งต่อ อยู่ในระดับน้อย ส่วนการประสานงาน
กับครูที่รับนักเรียนเพ่ือการช่วยเหลือ ความรู้ความเขา้ใจ อยู่ในระดับปานกลาง  
             เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง         
คิดเปน็คา่เฉลี่ย 3.48 
            นอกจากนี้หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา ไดใ้หข้้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสรุปได้ว่า 
            1. ครูมคีวามรู้ความเข้าใจด ีแตไ่มม่ีเวลาปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการ 
            2. ครูไมม่ีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            3. ควรจัดการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            4. โรงเรียนควรหาเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาช่วยดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
            5. ควรมีการจัดทําคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะได้ทบทวนขั้นตอนได้ 
 
            จากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยการศึกษาความคิดเห็น         
ผู้เกีย่วข้องด้วยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาความคิดเห็นผู้เกีย่วข้องด้วยการ
ตอบแบบสอบถาม พบว่า โรงเรียนมีปัญหาและความต้องการ พอสรุปได้ว่า ครูที่ปรึกษาบางคนยังไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือบางคนมีความรู้แต่ไมไ่ด้ปฏิบัติให้เกิด
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ประสิทธิผล โรงเรียนไม่ได้จัดอบรมให้ความรู้ ทําให้ครูที่บรรจุใหม่ไม่มีความรู้เพราะไม่เคยเข้ารับ         
การอบรม ครูเก่าก็ไม่มีแรงจูงใจในการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้จัดทําคู่มือการใช้ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จัดทําเพียงเอกสาร หรือใบความรู้ให้ครูได้ศึกษา ไม่มีการพัฒนาเครื่องมือ           
ที่ทันสมัยใช้ในการดําเนินงานที่ลดเอกสารในการดำเนินการ ไม่มีการนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร 
ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากต้องการให้โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน              
ซึ่งจะทําให้เด็กมีลักษณที่พึงประสงคอั์นเป็นเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา 

 
ตอนที ่2 ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (D1) 
           ขั้นตอนนี้เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 มากําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ และการ
ตรวจสอบประสิทธิผลของระบบ โดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นการวางแผน (p) ในการร่างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 คน 
ครูแนะแนว 1 คน หัวหน้าระดับชั้น 6 คน (ม.1-6) ครูที่ปรึกษา 6 คน (ตัวแทนในแต่ละระดับชั้น 6 คน) 
นักเรียน 9 คน (ประธานกรรมการนักเรียน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน 2 คน และนักเรียน 
ซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละระดับชั้น 6 คน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 คน (ประธานกรรมการ
สถานศึกษา 1 คน และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน) และผู้ปกครอง 9 คน (คณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย ได้แก่ ประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน 2 คน และตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายในแต่ละระดับชั้น 
6 คน) ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนสร้างโครงร่างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน โดยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจตรงกันในการดําเนินงาน รวมทั้งร่วมกันกําหนดบทบาทของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 
      1.1 ผลการวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 
           1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
         - บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้จัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
         - ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน และบุคคลภายนอก เช่น 
ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เป็นต้น 
         - ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามประเมินผล และให้ขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน 
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           1.1.2 หวัหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ 
         - ติดตาม กํากับ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา 
         - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           1.1.3 ครูทีป่รึกษา 
         - รู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 
         - คัดกรองจําแนกกลุ่มนักเรียน 
         - จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
         - จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
         - ส่งต่อ 
         - รายงานผล 
           1.1.4 ครูประจําวิชาหรือครูทั่วไป 
         - ดูแลนักเรียนและให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน 
            1.1.5 ครูแนะแนว 
         - สนับสนุนครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         - จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
         - จัดกิจกรรมป้องกัน แกไ้ข ช่วยเหลือ 
         - ส่งต่อ 
           1.1.6 นักเรียน 
         - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและสนับสนุนการดําเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           1.1.7 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          - ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
           1.1.8 ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง/ชุมชน 
         - อบรมดูแลและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการดํารงชีวิตครอบครัว มีความรัก ความ
เข้าใจ และให้ความอบอุ่น 
         - สนับสนุนให้ความร่วมมือวางแผนร่วมกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
         - เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีแก่นักเรียน 
         - สนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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   1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกรอบการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปได้ว่า มีองค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ 
        1.2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคล 
        1.2.2 การคัดกรอง 
        1.2.3 การส่งเสริมและพัฒนา 
        1.2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
        1.2.5 การส่งต่อ 
               สําหรับองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบ แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 1.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      จากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สรุปดังภาพที่ 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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   สําหรับกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แสดงรายละเอียดใน 
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Student 
Support System : PSSS) 
            2. ขั้นปฏิบัติการ (A) ผลการจัดทําร่างการพัฒนาระบบ คู่มือการใช้ระบบ และแบบประเมิน
ประสิทธิผลของระบบ  
     จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยได้ร่างการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกรอบของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) มาประยุกต์ใช้ จะแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆ 4 ระบบ คือ ระบบวางแผน 
(Plan) ระบบปฏิบัตกิาร (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) และระบบสะท้อนผล (Reflect) ดังนี้ 
        1) ระบบวางแผน (Plan) 
        2) ระบบปฏิบัติการ (Act) 
        3) ระบบตรวจสอบ (Observe) 
        4) ระบบสะท้อนผล (Reflect) 
     ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยร่วมกันกําหนดองค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบข้างต้น 
กําหนดแนวทางประเมินประสิทธิผลของระบบ ในแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ ประยุกต์ใช้
เกณฑ์มาตรฐานสําหรับการประเมินซึ่งกําหนดโดย Stuflebeam และคณะ (1981 อ้างถึงใน ศิริชัย 
กาญจนวาสี. 2552 : 178-180) ดังนี้ 
        1) ความเป็นประโยชน์ 
        2) ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 
        3) ความเหมาะสม 
        4) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
        5) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน 
ในด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ เพื่อใช้ตรวจสอบ 
ประสิทธิผลของระบบที่สร้างขึ้น โดยแสดงผลการจัดทําร่างการพัฒนาระบบ คู่มือการใช้ระบบ เครื่องมือ
ทีใ่ช้ในระบบซึ่งร่วมกันพัฒนา ตามลําดับต่อไปนี้ 
      1. ผลการจัดทาํรา่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
                   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยระบบย่อย ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องเป็น
วงจร 4 ระบบ ได้แก่ 
          1. ระบบการวางแผน (Plan) มีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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     1.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
          1.1.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวขอ้ง 
          1.1.2 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
          1.1.3 เสนอโครงการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          1.1.4 ร่วมกันเสนอชื่อคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
          1.1.5 แตง่ตัง้คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
          1.1.6 กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
     1.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
          1.2.1 อภิปราย วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียน 
และความคิดเห็นของครูเกีย่วกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          1.2.2 กําหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะท้อนผล การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยยึดกรอบการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
          1.2.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ตรวจสอบ และสะท้อนผลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
          1.2.4 กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ ตรวจสอบ และสะท้อนผล 
          1.2.5 สรุปเป็นแผนปฏิบัติการ 
  1.3 ขัน้ตรวจสอบ (Observe) 
                          ตรวจสอบแผนปฏิบัติการที่ร่วมกันสร้างขึ้น โดยการประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
  1.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 
                          นําผลที่ได้จากขั้นตรวจสอบมาสะท้อนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และร่วมกันปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น สามารถนําไปปฏิบัติได ้
        2. ระบบปฏิบัติการ (Act) มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
          2.1.1 วิเคราะห์มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วางแผนการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้าง/จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ร่วมกัน
กําหนดขึ้นในข้ันวางแผน 
       2.1.2 ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2.1.3 กําหนดแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  2.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
       ครูที่ปรึกษาดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.3 ขั้นตรวจสอบ (Observe) 
       2.31 ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าเป็นไปใน
แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจสอบการดําเนินงานของครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
และครูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       2.32 หวัหน้าระดับนิเทศ เดือนละ 2 ครั้ง 
       2.33 ผู้บริหารนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  2.4 ขัน้สะท้อนผล (Reflect) 
       สะท้อนผลที่ได้ในขั้นตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        3. ระบบตรวจสอบ (Observe) มีข้ันตอนการดําเนินเนินงาน ดังนี้ 
  3.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
       3.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือกําหนดแนวทาง
และระยะเวลาในการประเมิน 
       3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       3.1.3 สร้าง/พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทบทวนระบบ 
  3.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
       ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.3 ขั้นตรวจสอบ (Observe) 
       ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน 
  3.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 
       นําผลในขั้นตรวจสอบการดําเนินงานสะท้อนผลให้คณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทราบ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 
        4. ระบบสะท้อนผล (Reflect) มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
       4.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสะท้อนผล          
ที่เกิดข้ึน 
       4.1.2 นําข้อมูลที่ได้จากระบบตรวจสอบมาร่วมกันวางแผนปรับปรุง แก้ไข 
       4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
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       4.1.4 สร้าง/พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
  4.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
       4.2.1 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อมูลที่ได้ 
       4.2.2 ประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       4.2.3 จัดทําเอกสารรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  4.3 ขัน้ตรวจสอบ (Observe) 
       ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ครบถว้นในกระบวนการปรับปรุง 
  4.4 ขัน้สะท้อนผล (Reflect) 
        ทบทวนปรับปรุงตามผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
  จากรายละเอียดโครงร่างการพัฒนาระบบข้างต้น สรุปเป็นรูปแบบของการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกตใ์ช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมได ้ดังภาพที่ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่18  โครงร่างการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกตใ์ช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม 
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 2. ผลการจัดทําร่างคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
     ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้จัดทําร่างคู่มือการใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Student Support System : PSSS) โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
     1. ชื่อระบบ 
     2. แนวคดิและหลักการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     3. วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     4. องคป์ระกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     5. กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     6. มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     7. คณะกรรมการดาํเนินงานและคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     8. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     9. รูปแบบของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    10. แผนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    11. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    12. ประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 3. ขั้นการตรวจสอบ (O) โครงร่างการพัฒนาระบบคู่มือการใช้ระบบ และแบบประเมิน
ประสิทธิผลของระบบ 
     ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยร่วมกันตรวจสอบโครงร่างการพัฒนาระบบ คู่มือการใช้ระบบ 
แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ ซึ่งเป็นการประเมินก่อนนําไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาความเหมาะสม
และความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบของระบบ และศึกษาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของโครงร่างการพัฒนาระบบ 
คู่มือการใช้ระบบ และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 
     3.1 ผลการตรวจสอบโครงร่างระบบ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของโครงร่างการพัฒนาระบบ คู่มือการใช้ระบบ และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ ดังตารางที่ 15 
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ตารางที ่15  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. ระบบวางแผน (Plan) 
   1.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
        1.1.1 ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง   
        1.1.2 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        1.1.3 เสนอโครงการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                นักเรยีน 
        1.1.4 รว่มกันเสนอชื่อคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                นักเรียน 
         1.1.5 แต่งตัง้คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         1.1.6 รว่มกันกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระบบ 
                 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

100 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
100 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

   1.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
        1.2.1 อภิปราย วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ความพร้อม 
                พ้ืนฐานของโรงเรียน ความคิดเหน็ของครเูกี่ยวกับ 
                การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        1.2.2 กำหนดแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบและสะท้อนผล 
                การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยยึดกรอบการดำเนินการ 
                ดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ 
                การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        1.2.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติตรวจสอบและ 
                สะท้อนผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        1.2.4 กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตรวจสอบและสะทอ้นผล 
        1.2.5 สรุปเป็นแผนปฏบิัติการ 

 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

100 
100 
100 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

   1.3 ขัน้ตรวจสอบ (Observe) 
        - ตรวจสอบแผนปฏิบัติการที่ร่วมกันสร้าง โดยการประเมิน 
          ความเหมาสะม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 
 

100 
 

 
 
- 



163 

 

ตารางที่ 15 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

   1.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 
        - นำผลที่ได้จากข้ันตรวจสอบมาสะท้อนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
          และร่วมกันปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น  
          สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

 
 
 

100 

 
 
 
- 

2. ขัน้ปฏิบัติการ (Act)   

    2.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
         2.1.1 วิเคราะห์มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 การวางแผนการดำเนินงาน ตามระบบการดูแล 
                 ช่วยเหลือนักเรียน จดัหา/ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือ 
                 ที่ใช้ในการปฏบิัติงานตามแนวทางที่ร่วมกันกำหนดขึ้น 
                 ในขั้นวางแผน 
         2.1.2 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกบัผู้ปกครองและนักเรียน 
                 ในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         2.1.3 กำหนดแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

   2.2 ขัน้ปฏิบัติการ (Act) 
         - ครทูี่ปรกึษาดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
100 

 
- 

  2.3 ขั้นตรวจสอบ (Observe) 
        2.3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                นักเรียนว่าเป็นไปในแนวทางท่ีผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนด 
                ขึ้นหรือไม่ โดยตรวจสอบการดำเนินงานของครูทีป่รึกษา 
                ครแูนะแนว และครูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        2.3.2 หัวหน้าระดับนิเทศ เดือนละ 2 ครั้ง 
        2.3.3 ผู้บริหารนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 
- 
- 
- 

   2.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect)  
        - สะท้อนผลที่ได้ในขั้นตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบแล้ว 
          ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามระบบ 
          การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 

100 

 
 
 
- 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

3. ระบบติดตามตรวจสอบ (Observe) 
   3.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
        3.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                เพ่ือกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการประเมิน 
        3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทบทวนระบบการดูแล 
                ช่วยเหลือนักเรียน 
        3.1.3 สร้าง/พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทบทวนระบบ 
               การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 
 
 

100 
 

100 
 

100 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

  3.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
        - ตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
          นักเรียนของครูที่ปรึกษา 

 
 

100 

 
 
- 

  3.3 ขัน้ตรวจสอบ (Observe) 
       - ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตาม 
         ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

100 

 
 
- 

  3.4 ขัน้สะท้อนผล (Reflect) 
       - นำผลในขั้นตรวจสอบการดำเนินงานสะท้อนผลให้ 
         คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

100 

 
 
- 

4. ระบบสะท้อนผล (Reflect)  
    4.1 ขัน้การวางแผน (Plan) 
         4.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 เพ่ือสะท้อนผลที่เกิดขึน้ 
        4.1.2 นำข้อมูลที่ได้จากระบบตรวจสอบมาร่วมกันวางแผน 
                ปรับปรุงแก้ไข 
        4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
                การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        4.1.4 สร้าง/พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผล 
               ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

      4.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
          4.2.1 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อมูลที่ได้ 

  4.2.2 ประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                 นักเรียน 

 
100 

 
100 

 
- 
 
- 

    4.3 ขั้นตรวจสอบ (Observe) 
         - ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนในกระบวนการ 
           ปรับปรุง 

 
 

100 

 
 
- 

    4.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 
        - นำทบทวน ปรับปรงุตามผลที่ได้จากการตรวจสอบ 

 
100 

 
- 

 

       จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า โครงร่างการพัฒนาระบบมีความเหมาะสม
ทุกประเด็น โดยคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า โครงร่างการพัฒนาระบบที่ผู้วิจยัและผู้เกี่ยวข้องได้สร้าง
และพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้นําร่างโครงร่างการพัฒนาระบบไปปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 16 ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบในโครงร่างการพัฒนาระบบการดูแล 
               ชว่ยเหลือนักเรียน 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น                        
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
ค่า IOC 

1 2 3 4 5 
ระบบวางแผน (Plan) 
1. การกำหนดขั้นตอนของระบบวางแผน (P) ได้แก่ 
   ขั้นวางแผน  ขัน้ปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ  
   ขั้นสะท้อนผล 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

1.0 
2. กระบวนการดำเนินงานของขั้นวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

3. กระบวนการดำเนินงานของขัน้ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 1.0 



166 

 

ตารางที ่16 (ต่อ) 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น                        
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
ค่า IOC 

1 2 3 4 5 

4. กระบวนการดำเนินงานของขัน้ตรวจสอบ 1 1 1 1 1 1.0 
5. กระบวนการดำเนินงานของขัน้สะท้อนผล 1 1 1 1 1 1.0 

6. การกำหนดเครื่องมือของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 
7. การกำหนดระยะเวลาของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

ระบบปฏิบัติการ (Act) 
1. การกำหนดขั้นตอนของระบบปฏิบัติการ (A) ได้แก่ 
   ขั้นวางแผน  ขั้นปฏิบัติการ ขัน้ตรวจสอบ 
   ขัน้สะท้อนผล 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

1.0 
2. กระบวนการดำเนินงานของขั้นวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

3. กระบวนการดำเนินงานของขัน้ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 1.0 
4. กระบวนการดำเนินงานของขั้นตรวจสอบ 1 1 1 1 1 1.0 

5. กระบวนการดำเนินงานของขั้นสะท้อนผล 1 0 1 1 1 0.8 

6. การกำหนดเครื่องมือของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 
7. การกำหนดระยะเวลาของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

ระบบตรวจสอบ (Observe) 
1. การกำหนดขั้นตอนของระบบตรวจสอบ (O) ได้แก่ 
   ขั้นวางแผน  ขัน้ปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ 
   ขั้นสะท้อนผล 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

1.0 

2. กระบวนการดำเนินงานของขัน้วางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

3. กระบวนการดำเนินงานของขัน้ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 1.0 
4. กระบวนการดำเนินงานของขัน้ตรวจสอบ 1 1 1 1 0 0.8 

5. กระบวนการดำเนินงานของขัน้สะท้อนผล 1 1 1 1 1 1.0 

6. การกำหนดเครื่องมือของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 
7. การกำหนดระยะเวลาของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 
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ตารางที ่16 (ต่อ) 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น                        
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
ค่า IOC 

1 2 3 4 5 

5. กระบวนการดำเนินงานของขัน้สะท้อนผล 1 1 1 1 1 1.0 
6. การกำหนดเครื่องมือของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

7. การกำหนดระยะเวลาของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 
ระบบสะท้อนผล (Reflect) 
1. การกำหนดขั้นตอนของระบบสะท้อนผล (R) ได้แก่ 
   ขั้นวางแผน  ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ  
   ขัน้สะท้อนผล 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

1.0 

2. กระบวนการดำเนินงานของขั้นวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 
3. กระบวนการดำเนินงานของขัน้ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 1.0 

4. กระบวนการดำเนินงานของขั้นตรวจสอบ 1 1 1 0 1 0.8 
5. กระบวนการดำเนินงานของขัน้สะท้อนผล 1 1 1 1 1 1.0 

6. การกำหนดเครื่องมือของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

7. การกำหนดระยะเวลาของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 
 
     จากตารางที่ 16  พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนมากมีความเห็นว่า โครงร่างการ
พัฒนาระบบมีความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีค่าความสอดคล้องสูงกว่า 0.60 ขึ้นไปใน
ทุกรายการ ต่อจากนัน้ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
     3.2 ผลการประเมินคู่มือการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือการใช้ระบบ ผลการประเมิน ดังตารางที่ 17  
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ตารางที่ 17  ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. ชื่อระบบ 100 - 
2. แนวคิดและหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

3. วัตถปุระสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

4. องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 
5. กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

6. มาตรฐานของระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 100 - 

7. คณะกรรมการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 
8. บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนกัเรยีน 

 
100 

 
- 

9. รูปแบบของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

10. แผนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 100 - 
11. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
     11.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
            นักเรียน 
            1) แบบสอบถามข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

 
 
 

100 

 
 
 
- 

            2) ระเบียนสะสม 100 - 
            3) แบบประมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ฉบับนักเรียน 100 - 

            4) แบบประมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ฉบับครู 100 - 
            5) แบบประมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ฉบับผู้ปกครอง 100 - 

            6) แบบบันทึกการเยี่ยมบา้นนักเรียน 100 - 

            7) แบบสรุปผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 - 
            8) แบบการคัดกรองนักเรยีน โดยใช้โปรแรมคอมพิวเตอร์ 
                การ KCN Sceening Care 

 
100 

 
- 

            9) แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประจำชั้น 100 - 

           10) แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลของโรงเรียน 100 - 
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 

 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
           11) แบบสำรวจความตอ้งการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม 
                 โฮมรูม (Honeroom) 

100  
- 

           12) แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Honeroom) 100 - 

           13) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัด 
                กิจกรรมโฮมรูม (Honeroom) 

 
100 

 
- 

           14) แบบบันทึกการพบผู้ปกครองรายบุคคล 100 - 

           15) แบบสรปุรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
                (Classroom Meeting) 

 
100 

 
- 

           16) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด 
                ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  

 
100 

 
- 

           17) แบบบันทึกการให้คำปรึกษา 100 - 

           18) แบบบันทึกการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 
           19) แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษ 100 - 

           20) แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 100 - 
           21) แบบบันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) 100 - 

           22) แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก 100 - 

           23) แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน 100 - 
           24) แบบสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

     11.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือ 
            นักเรียน 
            1) แบบประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               ด้านนักเรียน 

 
 
 

100 

 
 
 
- 

            2) แบบประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               ด้านกระบวนการ 

 
100 

 
- 

            3) แบบประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               ด้านปัจจยั 

 
100 

 
- 
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ตารางที ่17  (ต่อ) 

 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

           4) แบบบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามระบบการดูแล 
               ชว่ยเหลือนักเรียน 

 
100 

 
- 

           5) แบบบันทึกการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือ 
              นักเรียน 

 
100 

 
- 

           6) แบบสรุปผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือ 
              นักเรียน 

 
100 

 
- 

    11.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

           1) แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานตามระบบ 
              การดูแลช่วยเหลอื 

 
100 

 
- 

           2) แบบบันทึกการประชุมการดำเนินงานตามระบบการดูแล 
              ช่วยเหลือ 

 
100 

 
- 

           3) แบบบันทึกการนิเทศ 100 - 

           4) แบบบันทึกข้อมลูในการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา 100 - 
           5) แบบบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
              ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
100 

 
- 

           6) แบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดแูลช่วยเหลือ 
              นักเรียน 

 
100 

 
- 

           7) แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

           8) แบบสอบถามคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 - 

12. ประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่คาดว่าจะได้รับ 100 - 

 
    จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากเห็นว่า คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความเหมาะสม โดยมีความคิดเห็นในทุกรายการร้อยละ 100 แสดงว่า คู่มือการใช้ระบบ       
ที่ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้สร้างและพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้นําคู่มือการใช้ระบบ              
ไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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     3.3 ผลการตรวจสอบแบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง ซึ่งแสดงดังตารางที่ 18-19  
 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
               นักเรยีนแบบมีส่วนร่วม   
 

รายการ 
ความคิดเห็น(ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 1. ด้านความเป็นประโยชน์ 100 - 

 2. ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 94.44 5.56 

 3. ด้านความเหมาะสม 94.44 5.56 
 4. ด้านความถกูต้องและความน่าเชื่อถือ 100 - 

 5. ด้านผลที่เกิดข้ึนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    5.1 ความพึงพอใจ 
    5.2 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
100 

94.44 

 
- 

5.56 

 
      จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากเห็นว่า แบบประเมินประสิทธิผลของระบบมี
ความเหมาะสมในทุกรายการ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑท์ี่กําหนด คือ ร้อยละ 94.44 
 
ตารางที่ 19 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
               นักเรยีนแบบมีส่วนร่วม   
   

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น                        
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
ค่า IOC 

1 2 3 4 5 
 1. ด้านความเป็นประโยชน์ 1 1 1 1 1 1.0 

 2. ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 1 1 1 1 1 1.0 

 3. ด้านความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.0 
 4. ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 1 1 1 1 1 1.0 

 5. ด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    5.1 ความพึงพอใจ 
    5.2 การดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1.0 
1.0 



172 

 

        จากตารางที่  19 พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นว่ า แบบประเมินประสิทธิผล         
ของระบบมคีวามสอดคล้องกัน โดยมีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากับ 1 
 
    4. ขั้นการสะท้อนผลและปรับปรุง (R) โครงร่างการพัฒนาระบบคู่มือการใช้ระบบ และ
แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 
        คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร่วมกันนําขอ้มูลที่ได้จากการประเมิน 
โครงร่างการพัฒนาระบบ คู่มือการใช้ระบบ และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
มาเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
        4.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงร่างการพัฒนาระบบ คู่มือการใช้ระบบและ
แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ เมื่อเทียบกับเกณฑ ์พบว่า ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
        4.2 ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมไว้ในโครงร่างการพัฒนาระบบ 
คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบทีพั่ฒนาขึ้น 
 
ตอนที ่3  ผลการศึกษาการทดลองใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
           ผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที ่1 (R2) 
            การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิผลของระบบด้วยการนําไปปฏิบัติจริง
หลังจากที่ได้พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และใช้การประเมินเชิงปฏิบัติการเป็นกลไกควบคุมในระหว่างการทดลองใช้ระบบ 
รายละเอียดของผลการทดลองใช้ มีดังนี ้
            1. ขั้นการวางแผน การเตรียมใช้ระบบในขั้นเริ่มต้นโดยการเกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และให้ข้อมูลป้อนกลับ ขั้นเริ่มตน้ในขัน้ตอนนี้ผู้เกีย่วข้องในการวิจัย คือ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
หวัหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน
ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย ต้ังแต่เริ่มประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างทีมงานและตัดสินใจวางแผนใน
การดําเนินงานร่วมกัน โดยมีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
            การกําหนดการประชุมเพ่ือดําเนินงานร่วมกัน จากนั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
บันทึกขอ้มูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกีย่วกับการสร้างทีมงานและการวางแผนในการดําเนินงาน 
ดังตารางที ่20  
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ตารางที ่20  กําหนดการประชุมเพ่ือดําเนินการวิจัย 
 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้เขา้ร่วม 
12 พฤศจิกายน 2561- 
22 กุมภาพันธ์ 2562  

ขัน้เริ่มต้น คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

25 กุมภาพันธุ์ -                              
22 มีนาคม 2561 

ขัน้ติดตามความกา้วหน้า คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

29 มีนาคม 2561 ขั้นสรุปรวม คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
           การสรางทีมงานแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 3 คณะ 
ดังนี้ 
           1. คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 
              1.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน                                                ประธานกรรมการ 
              1.2 หัวหน้าระดบัชั้น                                                               กรรมการ 
              1.3 หัวหน้างานแนะแนว                                                          กรรมการ 
              1.4 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                  กรรมการ 
              1.5 ประธานกรรมการผู้ปกครองเครือขา่ยระดับโรงเรียน                     กรรมการ 
              1.6 ประธานกรรมการนักเรยีน                                                   กรรมการ 
              1.7 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                               กรรมการและเลขานุการ 
           2. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
              2.1 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                                      ประธานกรรมการ 
              2.2 หวัหน้าระดบัชั้น                                                               กรรมการ 
              2.3 ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน                                     กรรมการ 
              2.4 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-6                                   กรรมการ 
              2.5 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6                                              กรรมการ 
              2.6 หวัหน้างานแนะแนว                                         กรรมการและเลขานุการ 
           3. คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทาํ) 
              3.1 หัวหน้าระดบัชั้น                                                               กรรมการ 
              3.2 รองหัวหน้าระดับชั้น                                                           กรรมการ 
              3.3 ครูที่ปรึกษา                                                                     กรรมการ 
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              3.4 ครปูระจําวิชาและครูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง                                       กรรมการ 
              3.5 ครูแนะแนว                                                    กรรมการและเลขานุการ 
              ที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
              1. ผู้อํานวยการพรทิพย์   นุกูลกิจ 
           แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน มี 2 คณะ ดังนี้ 
           1. คณะกรรมการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
              1.1 หัวหน้าระดบัชั้น                                                      ประธานกรรมการ 
              1.2 ครทูี่ปรึกษา                                                                     กรรมการ 
              1.3 ครูแนะแนว                                                    กรรมการและเลขานุการ 
           2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
              2.1 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                                        ประธานกรรมการ 
              2.2 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นละ 1 คน                                                กรรมการ 
              2.3 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-6                                    กรรมการ 
              2.4 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6                                              กรรมการ 
              2.5 หัวหน้าระดบัชั้น                                              กรรมการและเลขานุการ 
 
            การร่วมกนักำหนดบทบาทของคณะกรรมการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
            คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยมีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 
            1. บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 
               1.1 กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               1.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
               1.3 นิเทศ ติดตาม กํากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและระดับชั้น 
               1.4 อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนกําหนดเพ่ิมเติม 
            2. บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
               2.1 ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลัก ในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               2.2 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) และคณะกรรมการดําเนินงาน 
(ทีมทํา) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
               2.3 จัดเอกสารเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและรับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจง และการฝึก 
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
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               2.4 จัดการประชมุปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนร่วมกันอย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง 
               2.5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
               2.6 อ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
           3. บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
               3.1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจง ทําความเข้าใจกับคณะกรรมการดำเนินงาน 
ในระดบัชั้นของตน 
               3.2 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทํารายงานตามระดับชั้น 
               3.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และนําเสนอทีมประสาน 
               3.4 ประชุมร่วมกันอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
               3.5 ปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีใ่นงานประจําของตน 
               3.6 อ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
           4. บทบาทและหน้าทีข่องบคุลากร (ทีมทํา) 
              4.1 หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ 
                   1) ติดตามกํากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
                   2) ประสานงานผู้เกีย่วขอ้งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   3) จัดประชุมในระดับเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
                   4) จัดประชุมกลุ่มเพ่ือการปรึกษารายกรณี 
                   5) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานประเมินผลระดับชั้นส่งผู้บริหาร 
                   6) อ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
              4.2 ครทูี่ปรึกษา 
                   1) ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหา และการช่วยเหลือ
แก้ไขปญัหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครวัหรืออ่ืนๆ 
                   2) ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีกําหนด คือ 
                       - การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                       - การคัดกรองนักเรียน 
                       - การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน 
                       - การป้องกันและแกไ้ขปญัหา 
                       - การส่งตอ่นักเรียน 
                   3) รว่มประชุมกลุ่มปรึกษาปญัหารายกรณี 
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                   4) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
                   5) อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
              4.3 ครูประจําวิชาและครูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
                   1) ให้ข้อมูลเกีย่วกับนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา 
                   2) ให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
                   3) รว่มประชุมกลุ่มปรกึษาปัญหารายกรณีในกรณีท่ีเกี่ยวขอ้งกับการดูแลช่วยเหลือ 
                   4) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผลและรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
                   5) อ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
              4.4 ครูแนะแนว 
                   1) จัดกิจกรรมคาบแนะแนวเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   2) สนับสนุนและเป็นแกนหลักให้กับครูทีป่รึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   3) ให้การปรึกษานักเรยีนที่มีปญัหาในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไมส่ามารถแก้ไขหรือยากต่อ
การช่วยเหลือ 
                   4) รว่มประชุมกลุม่ปรึกษาปญัหารายกรณี 
                   5) ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวใหส้่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น 
                   6) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหาร หรือหัวหน้าระดับ 
 
             การร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
             ผลการวิเคราะห์มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 3 มาตรฐาน และ 14 ตัวชี้วัด 

ตารางที ่21  มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ด้านนักเรยีน 
1. นักเรียนสามารถพัฒนา 
ตนเองได้ ตามศักยภาพและ 
สามารถดําเนินชีวิตอยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

1.1 ตัวชี้วัดที ่1 รู้จักตนเองและ 
     พ่ึงตนเองได ้ 
 

ระดับ 1  ร้อยละ 70 รู้ความสนใจ  
            ความถนัด ความสามารถ 
            จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
ระดบั 2  ร้อยละ 70 มีระดับ 1 และ 
            สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ 
            เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
            อย่างเหมาะสม 
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ตารางที ่21  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวชีวั้ด เกณฑ์ 
  ระดับ 3  ร้อยละ70 มีระดับ 2  

            กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
            และสร้างสรรค ์
ระดับ 4  ร้อยละ 70 มีระดับที ่3 และ 
            แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
            เหมาะสม 

1.2 ตัวชี้วัดที ่2 มีสุขภาพกาย  
     สุขภาพจิต และสุขลักษณะ 
     นิสัยที่ดี 

ระดับ 1  รอ้ยละ 70 มีน้ำหนักและ 
            ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
            (กรมอนามยั) 
ระดับ 2  รอ้ยละ 70 มีระดับ 1 และ 
            สามารถป้องกันดูแลสุขภาพ 
            ตนเองได ้
ระดับ 3  ร้อยละ 70 มีระดับ 2 และ 
            ร่างเริง แจ่มใส มีมนุษย 
            สัมพันธ์และปรับตัวได้  
ระดบั 4  ร้อยละ 70 มีระดับ 3 และ 
            เป็นแบบอยางท่ีดีให้คําแนะนํา 
            แก่ผู้อืน่ได ้

1.3 ตัวชี้วัดที ่3 มีทักษะชีวิตและ 
     สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย 
     อันตรายและพฤติกรรมที่ 
     ไม่พึงประสงค์ 

ระดับ 1  ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจ 
            ในสิ่งที่เป็นพิษภัย อันตรายและ 
            พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ 
ระดับ 2  ร้อยละ 95  มีระดับ 1  
            สามารถวิเคราะห์และจําแนก 
            สิ่งทีเ่ป็นพิษภัยอันตรายและ 
           พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์  
ระดับ 3 ร้อยละ 95 มีระดับ 2  
           รอบรู้เ้ท่าทันและกล้าทีจ่ะ  
           ปฎิเสธสิ่งทีเ่ป็นพิษภัย 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ 

             อันตรายและพฤติกรรมที่ 
           ไม่พึงประสงค์ 
ระดบั 4 รอ้ยละ 95 มีระดับ 3  
           สามารถชักชวน หรือส่งเสริม 
           ให้เพ่ือนประพฤติตนตามแนวทาง 
           ทีถู่กต้องเหมาะสม 

1.4 รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
     และผู้อ่ืน และสามารถจัดการ 
     กับปญัหาและอารมณ์ของ 
     ตนเองดี 

ระดับ 1 รอ้ยละ 70 รักและเห็นคุณคา่ 
           ในตนเอง 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 มีระดับ 1 และสามารถ 
           ควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
ระดับ 3 ร้อยละ 70 มรีะดับ 2 และสามารถ 
           ใช้หลักเหตุผลในการแกป้ัญหา 
           ความขัดแย้ง 
ระดับ 4 ร้อยละ 70 มีระดับ 3 และสามารถ 
           จัดการกับปัญหาและอารมณ์ได้ 

1.5 ตัวชี้วัดที ่4 เป็นสมาชิกทีดี่ 
     ของครอบครัว ชุมชน และ 
     สังคม 

ระดับ 1 ร้อยละ 70 รับผิดชอบตาม 
           บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิก 
           ของครอบครัว  
ระดับ 2 ร้อยละ 70 มีระดับ 1 และปฏิบัติ 
           ตามกฏระเบียบของสถานศึกษา  
ระดับ 3  ร้อยละ70 มีระดับ 2 ปฏิบัติ 
            ตามประเพณี วัฒนธรรมของ 
            ชุมชนและสังคม  
ระดับ 4 ร้อยละ 70 มีระดับ 3 และ 
           เป็นแบบอย่างทีด่ีของสถานศึกษา 
           ชุมชนและสังคม 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
 1.6 ตัวชี้วัดที ่5 มีเจตคตทิีดี่และ 

     ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ 
     อาชีพ  

 

ระดับ 1 ร้อยละ 70 รู้จักการงานและอาชีพ  
ระดับ 2 ร้อยละ 70 มีระดับ 1 และ 
           รู้ความสนใจด้านอาชีพของตนเอง 
ระดับ 3 รอ้ยละ 70 มีระดับ 2 และมี 
           แนวทางในการตัดสินใจเลือก 
           อาชีพ 
ระดับ 4 ร้อยละ 70 มีระดับ 3 และมีทักษะ 
           และประสบการณ์ในการประกอบ 
           อาชีพที่ถนัดและสนใจ 

2. มาตรฐานด้าน 
   กระบวนการ 

2.1 ตัวชี้วัดที ่1 มีการวางระบบ 
     การบริหารจัดการระบบการ 
     ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับที ่1 มีโครงสร้างการบริหารงาน  
ระดับที่ 2 มีระดับ 1 และมีการคัดสรรและ 
            แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
ระดับ 3 มีระดับ 2 และมีแผนงาน 
           โครงการ ปฏิทินงานตามแผนที่ 
           ชัดเจน และจัดทํา 
           คูมื่อปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
ระดับ 4  มีระดับ 3 และพัฒนาการ 
            ดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท 
            ของสถานศึกษา 

2.2 ตัวชี้วัดที ่2 มีการดําเนินงาน 
     ตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 
     - การรูจ้ักนกัเรียนเป็น 
       รายบุคคล 
     - การคัดกรองนักเรยีน 
     - การส่งเสริมนักเรียน 
     - การปอ้งกัน และแกไ้ขปัญหา 
     - การส่งตอ่ 

ระดับ 1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดับ 2 มีระดับ 1 และมีการคัดกรอง 
          นักเรียน 
ระดับ 3 มีระดับ 2 และมีการส่งเสริม 
          พัฒนาและการป้องกัน 
          ชว่ยเหลือแก่ไขปัญหานักเรียน 
ระดับ 4 มีระดับ 3 และมีการส่งตอ่ 
          นักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพ 
          ปัญหาและมีเครือข่ายวิชาชีพ 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
 2.3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม 

     ดําเนินงานตามระบบการ 
     ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ระดับ 1 มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
           ประเมินผลระบบการดูแล 
           ช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับ 2 มีระดับ 1 และมีการดำเนินงาน 
           ตามแผน 
ระดับ 3 มีระดับ 2 มีการรายงานผล  
ระดับ 4 มีระดับ 3 และมีการนําผล 

           มาปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ 
3. มาตรฐานด้านปัจจัย 3.1 ตัวชี้วัดที ่1 ผู้บริหารเป็นผู้นํา 

     ในการดําเนินงานตามระบบ 
     การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับ 1 ผู้บริหารมีนโยบายการบริหาร  
           งานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
           นักเรยีน 
ระดับ 2 มีระดับ 1 และมีความรู้ความเข้าใจ 
           ให้ความสําคัญงานระบบการดูแล 
           ช่วยเหลือนักเรียน 
ระดบั 3 มีระดับ 2 และมีการพัฒนาตนเอง  
           และพัฒนางานระบบดูแล 
           ช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับ 4 มีระดับ 3 และมีการสนับสนุนและ 
           ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการ 
           ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

 3.2 ตัวชี้วัดที ่2 ครูมเีจตคติ 
     และความสามารถในการ  
     ดําเนินงานระบบการดูแล  
     ชว่ยเหลือนักเรียน 

ระดับ 1  มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ 
           ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  
ระดับ 2  มีระดับ 1 มีการพัฒนาตนเอง  
ระดับ 3  มีระดับ 2 และสามารถปฏิบัติงาน 
           อย่างเปน็ระบบ 
ระดับ 4  มีระดับ 3 และให้คําแนะนํา 
            ช่วยเหลือผู้ร่วมงานและสร้าง 
            เครอืข่ายในการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
 3.3 ตัวชี้วัดที ่3 ผู้ปกครอง ชุมชน 

     มีส่วนรว่มในการดำเนินงาน 
     ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 

ระดับ 1  มีการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน             
ระดับ 2  มีระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือกับ 
            โรงเรียนในกจิกรรมการดูแล 
            ช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับ 3  มีระดับ 2 และมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
            ในการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 
ระดับ 4  มีระดับ 3 และมีแผนงาน โครงการ  
            กิจกรรมในการดูแลส่งเสริม ช่วยเหลือ  
            และพัฒนาผู้เรียน 

 3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 
     ดําเนินงานระบบการดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรยีน 

ระดับ 1 มีจติอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ระดับ 2 รว่มมือกับครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 
           ในการให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
           ตนเองและผู้อ่ืน 
ระดับ 3 กลุม่นักเรยีนแกนนํามีกิจกรรมส่งเสริม  
           พัฒนา นักเรยีน เช่น ยุวทูตความดี  
           พ่ีสอนน้อง  ติวเตอร์ฯลฯ 
ระดับ 4 กลุม่นักเรยีนแกนนํามีกิจกรรม 
           ช่วยเหลือและป้องกันแก้ไขปญัหา 

 3.5 ตัวชี้วัดที ่4 มีสื่อ เครื่องมือ 
     ทีใ่ช้ในการดําเนินงานระบบ 
     การดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับ 1 มีสื่อเครือ่งมือสําหรับผู้บริหาร คร ู
           และผู้ปกครองในการรู้จกันักเรียน 
           เป็นรายบุคคล  
ระดับ 2 มีระดับ 1 และมีสื่อ เครื่องมอืในการ 
           คัดกรองนักเรยีน  
ระดับ 3 มีระดับ 2 และมีสื่อเครื่องมือในการ 
           ส่งเสริมพัฒนานักเรยีน การป้องกนั  
           ช่วยเหลือ แก้ไข 
ระดับ 4 มีระดับ 3 และมีสื่อเครื่องมือในการ 
           ส่งต่อนักเรียน 
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ผลการกําหนดแผนปฏิบัติการรอบท่ี 1  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 22 
ตารางที ่22  แผนปฏิบัติการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ระบบขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั/เกณฑ ์

1. ระบบการ 
   วางแผน 
1.1 ข้ันวางแผน 

1) ประชุมชี้แจง 
   ผู้เก่ียวข้อง 
2) ผู้เกี่ยวขอ้งร่วมกัน 
    ศึกษาระบบฯ 
3) เสนอโครงการ 
   ดําเนินงานตามระบบฯ 
4) เสนอชื่อคณะกรรม  
    การระบบฯ 
5) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ระบบฯ 
6) กำหนดบทบาทหน้าที่ 
   ของคณะกรรมการ  
   ระบบฯ 

 1 วัน - หนังสือเชิญประชุม  
- แบบบนัทึกการ 
  ประชุม 
- โครงการพัฒนา 
  ระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 
- ร่างแผนปฏิบัติการ 
- คำสั่งแต่งตัง้ 
  คณะกรรมการ 
  ระบบฯ 
- เอกสารเกี่ยวกับ 
  ระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 

- ผู้อํานวยการ 
- คณะกรรม 
  การระบบฯ 
   (ทมีนํา) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ที่ระบุในหนังสือเชิญ 
  ประชุม 
- โครงการได้รับการ 
  บรรจุในแผนงาน  
  กลุ่มบริหารงาน 
  ทั่วไป 

 1.2 ข้ัน
ปฏิบัติการ 

1) อภิปราย วิเคราะห์ 
   สภาพปัจจุบนั ปัญหา  
   ความพร้อมพื้นฐาน 
   ของโรงเรียน และ 
   ความคิดเห็นของครู 
  เก่ียวกับการดําเนินงาน 
   ตามระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 
2) กําหนดแนวทางปฏบิัติ  
   การตรวจสอบและการ 
   สะท้อนผลการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
   โดยยึดกรอบการ 
   ดําเนินงานระบบการ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ของ สพฐ. 

1 วัน - แบบบนัทึกการ 
  ประชุม 
- แบบบนัทึกและ 
  สรุปผลการ 
  ดำเนินงาน 
- แผนปฏบิัติการ 

- คณะกรรม 
  การระบบฯ 
  (ทีมประสาน 
  และทีมทำ) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ที่ระบุในหนังสือ 
  เชิญประชุม 
- แผนปฏบิัติการ 
  มีคุณภาพอยู่ใน 
  ระดับด ี
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ตารางที ่ 22  (ต่อ) 
 

ระบบขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ ์

1.2 ข้ันปฏิบัติการ 
(ต่อ) 

3) กําหนดเครื่องมือที่ใช้ 
   ในการปฏิบัติตรวจสอบ 
   และสะท้อนผลการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
4) กําหนดระยะเวลาใน 
    การปฏิบัติ ตรวจสอบ  
    และสะท้อนผล 
5) สรุปเป็นแผนปฏบิัตกิาร 

    

1.3 ขัน้ตรวจสอบ   - ตรวจสอบแผนปฏิบัต ิ
  การที่ร่วมกันสร้างขึ้น 
  โดยการประเมินความ 
  เหมาะสม และความ 
  เป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

1 วัน - แผนปฏบิัติการ 
- แบบบนัทึกผล 
  และสรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

- คณะกรรม  
  การระบบฯ 
(ทีมประสาน) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
  ให้ความเห็นชอบ 
  แผนปฏบิัติการ 

1.4 ขั้นสะท้อนผล  - นําผลที่ได้จากข้ัน 
  ตรวจสอบมาสะท้อนผล 
  ให้ผู้เกีย่วข้องทราบ และ 
  ร่วมกันปรับปรุง แก้ไขให้ 
  มีความสมบูรณ์ ชัดเจน 
  สามารถนาํไปปฏบิัตไิด ้

1 วัน - แผนปฏบิัติการ 
- แบบบนัทึกผล 
  และสรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

- คณะกรรม  
  การระบบฯ  
    (ทุกทีม) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
  ร่วมกันปรับ 
  แผนปฏบิัติการ 

2. ระบบ 
ปฏิบัติการ 
2.1 ขัน้วางแผน 

1) วิเคราะห์มาตรฐาน 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน วางแผนการ 
  ดําเนินงานตามระบบฯ 
  จัดหา/ปรับปรุง/พฒันา 
  เครือ่งมือที่ใช้ในการ 
  ปฏิบัติงานตามแนวทาง 
  ที่ร่วมกันกําหนดขึ้นใน 
  ขั้นวางแผน 
 

 15 วัน - เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  กับระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  กับมาตรฐาน 
  คุณภาพการศึกษา 
  ของโรงเรียน 
- เครื่องมือที่ใช้ใน 
  การดําเนินงาน 
  ตามระบบฯ 
 

- คณะกรรม  
  การระบบฯ 
    (ทีมทํา) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  ครูที่ปรึกษาวางแผน 
  การดําเนินงาน 
  ระบบฯ และสร้าง 
  เครือ่งมือ  
- ร้อยละ 80 ของ  
  ผู้ปกครองที่เข้าร่วม 
  ประชุม ดาํเนินงาน 
  ตามระบบฯ และ 
  พัฒนาเครือ่งมือ 
  ที่ใช้ในการปฏบิัต ิ
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ตารางที่  22  (ต่อ) 
 

ระบบขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ ์
 2) ประชุมชี้แจงทาํความ 

   เข้าใจกับผู้ปกครองและ 
   นักเรียนในการดําเนนิ  
   งานตามระบบ ฯ 
3) กําหนดแนวทางในการ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 - แบบบนัทึกผลและ 
  สรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 
- แบบบนัทึกผล 
  และสรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

  

2.2 ข้ันปฏิบัติการ - ครูที่ปรึกษาดําเนนิงาน 
  ตามระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 

4 เดือน - คู่มือการใช้ระบบฯ 
- เครื่องมือที่ใช้ใน 
  การดําเนินงานตาม 
  ระบบฯ 

- คณะกรรม 
  การระบบฯ 
    (ทีมทํา) 

- ร้อยละ 100 ของ 
  ครูที่ปรึกษาครู  
  ดําเนินงานตาม 
  ระบบฯ 

2.3 ข้ันตรวจสอบ 1) ตรวจสอบการดําเนนิ  
   งานตามระบบการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียนว่า 
   เป็นไปในแนวทางที ่
   ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน 
   กําหนดขึ้นหรือไม่โดย 
   ตรวจสอบการดําเนนิ  
   งานของครูที่ปรึกษา 
   ครูแนะแนวและครูอ่ืนๆ  
   ที่เกี่ยวข้อง 
2) หัวหน้าระดับนิเทศ 
   เดือนละ 1 คร้ัง 
3) ผู้บรหิารนิเทศ 
   ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ทุกสัปดาห์ 
ในวันจันทร์  

- แบบบนัทึกข้อมูล
ในการปฏิบัติงาน 
- บันทึกการนิเทศ 

- คณะกรรม 
  การระบบฯ   
(ทมีประสาน) 

- ร้อยละ 100 ของ  
  นักเรียนที่ได้รับ 
 การดแูลช่วยเหลือ 

2.4 ข้ันสะท้อนผล - สะท้อนผลทีไ่ด้ในขั้น 
  ตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
  ทราบ แล้วทบทวน และ 
  ปรับปรุงกระบวนการ 
  ดําเนินงานตามระบบฯ 
 

ทุกวันพุธ - แบบบนัทึกผล  
  และสรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

- คณะกรรม  
  การระบบฯ  
(ทีมประสาน
และทีมทาํ) 

- ร้อยละ 80 ของ  
  ครูที่ปรกึษาร่วม 
  สะท้อนผล 
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ตารางที่  22  (ต่อ) 
 

ระบบขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครือ่งมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ ์

3. ระบบ
ตรวจสอบ 
3.1 ขัน้วางแผน 

1) ประชุมคณะกรรมการ 
   ระบบการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
   เพ่ือกําหนดแนวทาง 
   และระยะเวลาในการ 
   ประเมิน 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ประเมินระบบฯ 
3) เตรียมเครื่องมือที่ใช้ 
   ในการประเมิน 

1 วัน - หนังสือเชิญ 
  ประชุม 
- แบบบันทึกการ 
  ประชุม 
- คําสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการ 
  ประเมินระบบฯ 

- คณะกรรม  
 การระบบฯ   
(ทีมนำและ
ทีมประสาน) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
  ระบบฯ เข้าร่วม  
  ประชุม 

3.2 ขั้นปฏิบัติการ 1) จัดหา/ปรับปรุง 
   พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ 
   ในการประเมินระบบฯ 
   ตามแนวทางที่ร่วมกนั 
   กําหนดขึน้ในขั้น 
   วางแผน 
2) ตรวจสอบการดําเนิน  
   งานตามระบบการ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ของครูทีป่รึกษา 

1 เดือน - แบบประเมิน 
  ทบทวนระบบฯ 
  คณะกรรรม 
  ประเมิน 
- แบบประเมิน 
  ตนเองในการ 
  ดําเนินงานตาม 
  ระบบฯ ของครู 
  ที่ปรึกษา 
- แบบบันทึกการ 
 เก็บรวบรวมข้อมูล  
 ภาคสนามระบบฯ 
- แบบบันทึกการ 
  ประเมนิทบทวน 
  ระบบฯ 
- แบบสรุปผลการ 
  ประเมินทบทวน 
  ระบบฯ 

- คณะกรรม 
 การระบบฯ  

(ทุกทีม) 

- คุณภาพด้าน 
  นักเรียนอยู่ใน 
  ระดับมาก 
- คุณภาพด้าน  
  กระบวนการ 
  อยู่ในระดับมาก 
- คุณภาพด้าน 
  ปัจจัยอยูใ่น  
  ระดับมาก 
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ตารางที ่ 22  (ต่อ) 
 

ระบบขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ ์

3.3 ขัน้ตรวจสอบ - ตรวจสอบความ 
  เหมาะสมของกระบวน 
  การดําเนินงานตาม 
  ระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 

 - แบบบันทึกและ 
  สรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

- คณะกรรม   
  การระบบฯ  
(ทีมประสาน) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการที่ 
 เข้าร่วมการตรวจ 
  สอบมีความเห็น 
  ว่าเหมาะสม 

3.4 ขัน้สะท้อนผล - นําผลในขั้นตรวจสอบ 
  การดําเนินงานสะท้อน 
  ผลให้คณะกรรมการ 
  ระบบฯ ทราบ ทบทวน 
  และปรับปรุงกระบวน  
  การตรวจสอบการ 
  ปฏิบัติ 

 - แบบบันทึกและ
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

- คณะกรรม  
  การระบบฯ 

(ท่ีมประสาน) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
  ร่วมสะท้อนผล 

4. ระบบ 
   สะท้อนผล 
  4.1 ขั้นวางแผน 

1) ประชุมคณะกรรมการ 
   ระบบการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ 
   สะท้อนผลที่เกิดขึ้น 

1 วัน - หนังสือเชิญ 
  ประชุม  
- แบบบันทึกการ 
  ประชุม 
- แบบบันทึกและ 
  สรุปผลการ 
  ดำเนินงาน 
- คําสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการ 
  ประเมินระบบฯ 

- คณะกรรม 
 การระบบฯ 

(ทีมประสาน)  

- ร้อยละ 80 ของ  
  คณะกรรมการ 
  เข้าร่วมประชุม 
  วางแผน 

4.2 ขั้นปฏิบัติการ 1) ดําเนินการปรับปรุง 
   แก้ไขตามข้อมูลที่ได้ 
2) ประเมินประสิทธิผล 
   ของระบบ 
3) จดัทาํเอกสารรายงาน 
   ผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 วัน - แบบประเมนิ 
  ประสิทธิผลของ 
  ระบบฯ 
- แบบบันทึกและ 
  สรุปผลการ 
  ดำเนิน 

- คณะกรรม  
 การระบบฯ  
 (ทีมประสาน 
 และทีมทำ) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการที่ 
  มีความพึงพอใจ 
  ผลการปรับปรุง 
  อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที ่22  (ต่อ) 
 

ระบบขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครือ่งมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั/เกณฑ ์

4.3 ขั้นตรวจสอบ - ตรวจสอบความถูกต้อง 
  เหมาะสมครบถ้วนใน 
  กระบวนการปรับปรุง 

1 วัน - แบบบันทึกและ 
  สรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

- คณะกรรม 
การระบบฯ 

(ทีมประสาน
และทีมทำ) 

- รอ้ยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการที่ 
  เข้าร่วมกระบวน 
  การตรวจสอบ 

4.4 ขั้นสะท้อนผล - ทบทวนปรับปรุงตาม 
  ผลที่ได้จากการ 
  ตรวจสอบ 

1 วัน - แบบบันทึกและ
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

- คณะกรรม 
การระบบฯ 

(ทีมประสาน
และทีมทำ) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
  เข้าร่วมกระบวน  
  การสะท้อนผล 

 
            เลขานุการคณะกรรมการระบบฯ ให้ข้อมูลป้อนกลับจากการวางแผนร่วมกัน โดยให้ ทุกฝ่าย 
ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน
เพ่ือให้เขา้ใจและปฏิบัติไดต้รงกนั 
 
           2. ขั้นปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานใช้ระบบในขั้นการติดตามความก้าวหน้า โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อมูลป้อนกลับ และร่วมกันสังเกตการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลของระบบขั้นติดตามความก้าวหน้า 
               2.1 ผู้วิจัย คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการประเมินร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้เครือ่งมือที่สร้างขึ้น คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และสรุปผลการดําเนินงานของ
ผู้เกี่ยวขอ้ง และแบบบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา โดยใช้วิธีทางสถิติและการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่หาขอ้สรุป ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตวัชี้วัด สรุปผลการดําเนินงาน ดังตารางที ่23 
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ตารางที ่23  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ระบบ ขั้นตอน ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

1. การวางแผน 1.1 ขั้นการวางแผน - รอ้ยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมประชุม 
  ทีร่ะบุในหนังสือเชิญประชุม 
- โครงการไดร้ับการบรรจุใน 
  แผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- มีผู้เขา้ร่วมประชุมร้อยละ 
  100 
- โครงการได้รับการบรรจุ 
  ในแผนงานกลุ่มบริหาร 
  งานทัว่ไป 

1.2 ขัน้ปฏิบัติ - รอ้ยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมประชุม 
  ทีร่ะบุในหนังสือเชิญประชุม 
- แผนปฏิบัติการมีคุณภาพอยู่ใน 
  ระดับด ี

- มีผู้เขา้ร่วมประชุมร้อยละ 
  94.53 
- แผนปฏิบัติการมีคุณภาพ 
  อยู่ในระดบัดี 

1.3 ขั้นตรวจสอบ - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการให้ความ 
  เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
  รอ้ยละ 91.53 

1.4 ขั้นสะท้อนผล - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  รว่มกันปรับแผนปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการรว่มกัน 
  ปรับแผนปฏิบัติการ 
  รอ้ยละ 94.78 

2. ปฏิบัติการ 2.1 ขั้นวางแผน - รอ้ยละ 80 ของครูที่ปรึกษา 
  วางแผนการดําเนินงานและพัฒนา 
  เครือ่งมือ 
- รอ้ยละ 80 ของผู้ปกครองที่เขา้ 
  รว่มประชุมดําเนินงานและพัฒนา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ 

- ครูทีป่รึกษาวางแผนการ 
  ดําเนินงานและพัฒนา 
  เครือ่งมือร้อยละ 100 
- ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 
  ดําเนินงานและพัฒนา 
  เครือ่งมือที่ใช้ในการ 
  ปฏิบัติ รอ้ยละ 92.46 

2.2 ขั้นปฏิบัติ - รอ้ยละ 100 ของครูที่ปรึกษา 
  ดําเนินงานตามระบบฯ 

- ครูที่ปรึกษาดำเนินงาน 
  ตามระบบฯ ร้อยละ 100 

2.3 ขั้นตรวจสอบ - รอ่ยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับ 
  การดูแลช่วยเหลือ 

- นักเรียนได้รับการดูแล 
  ช่วยเหลือร้อยละ 100 

2.4 ขั้นสะท้อนผล - รอ้ยละ 80 ของครูที่ปรึกษาร่วม 
  สะทอ้นผล 

- ครูที่ปรึกษาร่วม 
  สะทอ้นผล รอ้ยละ 95.61 
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ตารางที ่23  (ต่อ)  
 

ระบบ ขัน้ตอน ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

3. ตรวจสอบ 3.1 ขั้นวางแผน - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  ระบบฯ เขา้ร่วมประชุม 

- คณะกรรมการระบบฯ 
  เขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 91.32 

3.2 ขั้นปฏิบัติ - คุณภาพด้านนักเรียนอยู่ในระดับดี 
- คุณภาพด้านกระบวนการอยู่ใน 
  ระดับดี 
- คุณภาพด้านปัจจัยอยู่ในระดับดี 

- คุณภาพด้านนักเรียนอยู่ใน 
  ระดับพอใช้ 
- คุณภาพด้านกระบวนการ 
  อยู่ในระดับพอใช้ 
- คุณภาพด้านปัจจัยอยู่ใน 
  ระดับพอใช้ 

3.3 ขั้นตรวจสอบ - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ    
  ทีเ่ขา้รว่มการตรวจสอบมีความเห็น 
  ว่าเหมาะสม 

- คณะกรรมการที่เขา้รว่ม 
  การตรวจสอบมีความเห็นว่า 
  เหมาะสม ร้อยละ 95.46 

3.4 ขั้นสะท้อนผล - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการร่วม 
  สะทอ้นผล 

- คณะกรรมการร่วมสะท้อนผล 
  รอ้ยละ 94.46 

4. สะทอ้นผล 4.1 ขั้นวางแผน - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  เขา้รว่มประชุมวางแผน 

- คณะกรรมการเข้าร่วม 
  ประชุมวางแผน  
  รอ้ยละ 92.71 

4.2 ขั้นปฏิบัติ - คณะกรรมการที่มีความพึงพอใจ 
  ต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับดี 

- คณะกรรมการมีความพึง 
  พอใจ ต่อผลการปรับปรุง 
  อยู่ในระดับดี 

4.3 ขั้นตรวจสอบ - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  ทีเ่ขา้รว่มกระบวนการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วม 
  กระบวนการตรวจสอบ 
  รอ้ยละ 93.62 

4.4 ขั้นสะทอนผล - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการที่ 
  เขา้รว่มกระบวนการสะท้อนผล 

- คณะกรรมการที่เขา้ร่วม 
  กระบวนการสะท้อนผล 
  รอ้ยละ 94.16 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดของผลการปฏิบัติในระบบตรวจสอบแสดงรายละเอียดในตารางที่ 24-25 
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              จากตารางที ่23 พบว่า ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการส่วนมากผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
ทุกตัวบ่งชี้ แต่มีตัวชี้วัดที่ไมผ่่านเกณฑ ์2 ตัว คือ คุณภาพด้านนักเรียนและด้านปัจจัย อยู่ในระดับพอใช้ 
ผลดังกล่าวจะนําไปวิเคราะห์ร่วมกับผลจากประเด็นอื่น เพ่ือนําไปปรบัปรุงแกไ้ขในรอบต่อไป 
 
           3. ขั้นการตรวจสอบ ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                3.1 ครูที่ปรึกษาห้องเรียนละ 1 คน ประเมินตนเองในผลการดําเนินงานตามระบบ     
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย 
                3.2 คณะกรรมการประเมิน มี 3 คน คือ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น 
และครูแนะแนว ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านผู้เรียน                            
ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย สําหรับการประเมินด้านกระบวนการ จะเน้นผลการดําเนินงานของ
ครูที่ปรกึษา โดยประเมินสลับชั้น ดังนี้ 
                       1) หัวหน้าระดับชั้น ม.1 ประเมินครูที่ปรึกษาชั้น ม.4 
                       2) หัวหน้าระดับชั้น ม.2 ประเมินครูที่ปรึกษาชั้น ม.5 
                       3) หัวหน้าระดับชั้น ม.3 ประเมินครูที่ปรึกษาชั้น ม.6 
                       4) หัวหน้าระดบัชั้น ม.4 ประเมินครูที่ปรึกษาชั้น ม.1 
                       5) หัวหน้าระดับชั้น ม.5 ประเมนิครูที่ปรึกษาชั้น ม.2 
                       6) หัวหนา้ระดับชั้น ม.6 ประเมินครูที่ปรึกษาชั้น ม.3 
                          ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนของกลุ่ม             
ครทูี่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน โดยการหาค่าเฉลี่ยของผู้ประเมิน 2 กลุม่ ดังตารางที่ 24  
 
ตารางที ่24 ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน (N = 18) 

x  S.D.   การแปลผล 
ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดําเนิน 
    ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    1.1 รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้ 2.00 0.59 พอใช้ 
    1.2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี 2.83 0.38 ดี 
    1.3 มีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกนัภัยอันตรายและพฤติกรรม 
         ไมพึ่งประสงค์ 2.33 0.84 พอใช้ 
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ตารางที ่24 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน (N = 18) 

x  S.D.   การแปลผล 

    1.4 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนและสามารถจัดการ 
         กับป้ญหาและอารมณ์ของตนเองได้ 2.43 0.51 พอใช้ 
    1.5 เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโรงเรียนชุมชน และสังคม 2.17 0.62 พอใช้ 
    1.6 มีเจตคติท่ีดีและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสุจรติ  2.00 0.59 พอใช้ 

เฉลี่ย 2.29 0.28 พอใช้ 
ด้านกระบวนการ 
2. สถานศึกษามกีารจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.1 มีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.06 0.73 พอใช้ 
    2.2 มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.83 0.38 ดี 
    2.3 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนา 
         ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.11 0.58 พอใช้ 

เฉลี่ย 2.33 0.36 พอใช้ 
ด้านปัจจัย 
3. สถานศึกษามบีุคลากร สื่อ เครือ่งมือที่เอ้ือต่อการดําเนินงานระบบ 
   การดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
   3.1 ผู้บริหารเป็นผู้นําในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรยีน 2.72 0.46 ดี 
   3.2 ครูมีเจตคติท่ีดีและมีความสามารถในการดําเนินงานตามระบบ 
        การดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 2.33 0.49 พอใช้ 
   3.3 ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการดูแล 
        ช่วยเหลือนักเรียน 2.17 0.61 พอใช้ 
   3.4 นักเรยีนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรยีน 2.37 0.61 พอใช้ 
   3.5 มีสื่อ เครือ่งมือที่ใช้ในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรียน 2.26 พอใช้ พอใช้ 

เฉลี่ย 2.37 0.24 พอใช้ 
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              จากตารางที่ 24 ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านนักเรียน 
ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย สรุปไดดั้งนี้ 
             ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดําเนินชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.29 ด้านกระบวนการ 
พบว่า สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็น                  
ค่าเฉลี่ย 2.33 ด้านปัจจัย พบว่า สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ เครื่องมือทีเ่อ้ือต่อการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดบัพอใช้ คิดเปน็คา่เฉลี่ย 2.37 
           3.3 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
                ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยคณะกรรมการประเมิน  
ประสิทธิผลของระบบ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 ครูที่ปรึกษา
ระดบัชั้นละ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรยีนระดับชั้น ม.1-6  ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6  
 
ตารางที ่25 ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแล 
               ชว่ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น                     

(N = 25) 

1. ด้านความเป็นประโยชน์ 
   1.1 ตอบสนองต่อความต้องการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ของผู้บริหาร ครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 
 
1 

   1.2 ทําใหเ้กดิการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และ 
        แก้ไขปัญหานักเรียน 

 
0.96 

   1.3 ไดรู้ปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
        ภายใตก้ารมีสว่นร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

 
1 

   1.4 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1 

   1.5 รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนไปยังผู้เกีย่วข้อง เพ่ือนำ 
        ผลไปใช้ประโยชน ์

 
0.92 

                                   ค่าเฉลี่ย 0.98 

2. ด้านความเปน็ไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 
    2.1 สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 

 
1 

    2.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 
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ตารางที ่25 (ต่อ) 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น                

(N = 25) 

    2.3 ครูทีป่รึกษาและผู้เกีย่วข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 1 

    2.4 เป็นทีย่อมรับของผู้บริหาร ครูนักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน 1 
    2.5 ผลการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความคุ้มค่า 0.88 

                                   ค่าเฉลี่ย 0.98 
3. ด้านความเหมาะสม 
    3.1 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1 

    3.2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้เกีย่วข้อง 
         มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

 
0.88 

    3.3 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการวิจัย 
         เชิงปฏิบัติการ 

 
0.96 

    3.4 คํานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก 1 
    3.5 ดําเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย 
         ความรบัผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 

 
1 

                                   ค่าเฉลี่ย 0.97 

4. ด้านความถกูต้องและความน่าเชื่อถือ 
    4.1 สอดคล้องกับความสำคัญและจําเป็นของระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน  

 
 
1 

    4.2 กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         แสดงด้วยแผนภาพที่ชัดเจนและเขา้ใจง่าย 

 
1 

    4.3 กําหนดตัวชี้วัด และเครือ่งมือทีใ่ช้สอดคล้องกับกระบวนการ 
         ดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 
0.92 

    4.4 เครือ่งมือที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ถูกต้อง 
         หลากหลาย และครบถ้วน 

 
1 

    4.5 มีการกำหนดบทบาทหน้าที ่ของหนว่ยงานและบุคลากรที่ 
         เกีย่วข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

 
1 

                                   ค่าเฉลี่ย 0.98 
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ตารางที ่25 (ต่อ) 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น                  

(N = 25) 

5. ด้านผลที่เกิดข้ึนกับผู้เกีย่วขอ้ง 
    5.1 ความพึงพอใจ 
         - ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
           นักเรียน มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 

 
 
 
1 

     5.2 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          - นักเรียนไดรู้้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคม  
            และอยู่ในสังคมได้อย่างเปน็สุข 

 
 
1 

          - ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
            นักเรียน ไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

 
0.92 

          - ผู้บริหารโรงเรียนนำข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้ใน 
            การกำหนดแนวทางในการพัฒนานักเรยีนหลักสูตรและ 
            คุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
1 

          - โรงเรียนไดร้ับการยอมรับการสนับสนุน และการร่วมมือจาก 
            ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

 
1 

                                   ค่าเฉลี่ย 0.98 
 

             จากตารางที่ 25 พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวในแบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน มีความเหมาะสม โดยมีคา่เฉลี่ยตั้งแต ่0.88 ขึ้นไป ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑท์ี่กําหนด 
 
            4. ขั้นการสะท้อนผล การปฏิบัติร่วมกัน 
                ขัน้สรุปรวม จากผลการสะท้อนผลสามารถสรุปได ้ดังนี้ 
                4.1 ด้านความเปน็ประโยชน์ พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมปีระโยชน์ 
                4.2 ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง พบว่า มีความเปน็ไปไดใ้นการปฏิบัติจริง 
                4.3 ด้านความเหมาะสม พบว่า ระบบมีความเหมาะสมแต่ยังต้องปรับปรุงในบางส่วน 
                4.4 ด้านความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถือ พบว่า มีความถูกตอ้งและมีความน่าเชื่อถือ 
เพราะรว่มกันตรวจสอบหลายด้าน 
                4.5 ด้านผลที่เกิดข้ึนกบัผู้เกีย่วขอ้ง 
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                     4.5.1 ผู้บริหาร ครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                     4.5.2 นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคม และอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ผู้บริหารนําข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร
และคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนได้รบัการยอมรับการสนับสนุน และการร่วมมือจากผู้ปกครอง
ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วข้อง 
 
          ผลการทดลองใช้ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนรอบที ่2 (R3) 
          การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิผลของระบบด้วย การนําไปปฏิบัติจริง
หลังจากที่ไดพิ้จารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และใช้การประเมินเชิงปฏิบัติการเป็นกลไกควบคุมในระหว่างการทดลองใช้ระบบ 
รายละเอียดของผลการทดลองใช้ มีดังนี้ 
         1. ขั้นการวางแผน เตรียมใช้ระบบในขั้นเริ่มต้นโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และใหข้้อมูลป้อนกลับ 
             ขัน้ตอนนี้ผู้เกีย่วขอ้งในการวิจัย คือ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
ครูแนะแนว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่
เริ่มประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างทีมงาน และตัดสินใจวางแผนในการดําเนินงานร่วมกัน มีรายละเอียด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
             การกําหนดการประชุมเพ่ือดําเนินงานร่วมกนั จากนั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
บันทกึขอ้มูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกีย่วกับการสร้างทีมงานและการวางแผนในการดําเนินงาน 
ดังตารางที ่26 
 

ตารางที ่26  กําหนดการประชุมเพ่ือดําเนินการวิจัยในการทดลองใช้ระบบรอบที ่2 
 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้เข้ารว่ม 

20 พฤษภาคม – 
  6 กันยายน 2562 

ขั้นเริ่มต้น คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9 กันยายน –  
4 ตุลาคม 2562 

ขั้นติดตามความกา้วหน้า คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8 ตุลาคม 2562 ขัน้สรุปรวม คณะกรรมการระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
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             จากผลการประเมินการใช้ระบบในรอบท่ี 1 คณะกรรมการร่วมกันหาฉันทามติ ดังนี้ 
              - ปรับเวลาในแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง โดยขยายเวลาในระบบการ
ตรวจสอบให้มากกว่าเดิม 
              - ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนรว่มในการประเมินทบทวนโดยเข้ามารว่มสังเกตการณ์
แล้วร่วมสะท้อนผล 
              - เพ่ิมคณะกรรมการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ครูที่ปรึกษา
ทุกคนประเมินตนเอง 
              - เพ่ิมความถี่ในการนิเทศของผู้บริหารและหัวหน้าระดับจากหัวหน้าระดับนิเทศ เดือนละ 
2 ครัง้ เป็นนิเทศทุกสัปดาห์และผู้บริหารนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เป็นนิเทศเดือนละครั้ง 
              - การประเมินและปรับปรุงระบบใช้การสัมภาษณ์ผู้เกีย่วข้อง 
              - การสร้างทีมงาน การร่วมกันกําหนดบทบาทของคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การวิเคราะห์มาตรฐานระบบและการกําหนดเกณฑ์สรุปผลว่ามีความเหมาะสมแล้ว จึงใช้ของเดิม และ
ไดร้ว่มกันกําหนดแผนปฏิบัติการในการทดลองใช้ระบบรอบที่ 2 ดังตารางที ่27 
 
ตารางที ่27  แผนปฏิบัติการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ระบบข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชีวั้ด/เกณฑ์ 

1. ระบบการ 
   วางแผน 
   ขั้นวางแผน 

1) ประชุมชี้แจง 
    ผู้เกี่ยวข้อง 
2) ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน 
    ศึกษาระบบฯ 
3) เสนอโครงการ 
  ดําเนินงานตามระบบฯ 
4) เสนอชื่อคณะกรรม  
    การระบบฯ 
5) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ระบบฯ 
6) กำหนดบทบาท 
   หนา้ทีข่องคณะกรรม  
   การระบบฯ 

20 
พฤษภาคม 

2562 

- หนังสือเชิญประชุม   
- แบบบันทึกการ 
  ประชุม 
- โครงการพัฒนา 
  ระบบการดูแล 
 ช่วยเหลือนักเรียน  
- ร่างแผนปฏิบัติการ 
- คำสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการ 
  ระบบการดูแล 
 ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารเกี่ยวกับ 
  ระบบการดูแล 
 ช่วยเหลือนักเรียน 

- ผู้อํานวยการ 
- คณะกรรม 
  การระบบฯ 
   (ทีมนํา) 

- ร้อยละ 80 ของ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  
  ที่ระบุในหนังสือ 
  เชิญประชุม 
- โครงการได้รับ 
  การบรรจุใน 
  แผนงานกลุ่ม 
  บริหารงานทั่วไป 
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

ระบบข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผดิชอบ ตัวชีวั้ด/เกณฑ์ 
ขัน้ปฏิบัติ 
   

 

1) อภิปราย วิเคราะห์ 
   สภาพปัจจุบัน ปัญหา  
   ความพร้อมพ้ืนฐาน 
   ของโรงเรียน และความ 
   คิดเห็นของครูเกี่ยวกับ 
   การดําเนินงานตาม 
   ระบบการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
2) กําหนดแนวทางปฏิบัติ  
   การตรวจสอบและการ 
   สะท้อนผลการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
   โดยยึดกรอบการ 
   ดําเนินงานระบบการ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ของสำนักงานคณะ 
   กรรมการการศึกษา    
   ขั้นพ้ืนฐาน 
3) กําหนดเครื่องมือที่ใช้  
   ในการปฏิบัติตรวจสอบ  
   และสะทอ้นผลการ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
4) กําหนดระยะเวลาใน 
   การปฏิบัติ ตรวจสอบ  
   และสะทอ้นผล 
5) สรุปเปน็แผนปฏิบัติ 
   การ 

24 
พฤษภาคม

2562 

- แบบบันทึก 
  การประชุม 
- แบบบันทึกและ 
  สรุปผลการ 
  ดำเนินงาน 
- แผนปฏิบัติการ 

- คณะกรรม 
  การระบบฯ 
  (ทีมประสาน 
  และทีมทำ) 

- รอ้ยละ 80 ของ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ที่ระบุในหนังสือ 
  เชิญประชุม 
- แผนปฏิบัติการ    
  มีคุณภาพอยู่ใน 
  ระดับด ี
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

ระบบข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

ขั้นตรวจสอบ - ตรวจสอบแผนปฏิบัติ 
  การทีร่ว่มกันสร้างข้ึน 
  โดยการประเมินความ 
  เหมาะสม และความ 
  เป็นไปไดใ้นการปฏิบัติ 

27 
พฤษภาคม

2562 

- แผนปฏิบัติการ 
- แบบบันทกึผล 
  และสรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

คณะกรรมการ 
ระบบฯ 
(ทีมประสาน) 

- รอ้ยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
  ให้ความเห็นชอบ 
  แผนปฏิบัติการ 

 ขั้นสะท้อนผล - นําผลที่ไดจ้ากข้ัน 
  ตรวจสอบมาสะท้อนผล 
  ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบและ  
  รว่มกันปรบัปรุงแก้ไข 
  ให้มีความสมบูรณ์ 
  ชัดเจนขึ้น สามารถนำ 
  ไปปฏิบัติได้ 

31 
พฤษภาคม

2562 

- แผนปฏิบัติการ 
- แบบบันทกึผล 
  และสรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทุกทีม) 

- รอ้ยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
 รว่มกันปรับแผน 
 ปฏิบัติการ 

2.ระบบฏิบัติการ 
   ขั้นวางแผน 

1) วิเคราะหม์าตรฐาน 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรยีน วางแผนการ 
  ดําเนินงานตามระบบ 
  การดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียนจัดหา/ปรบัปรุง 
  /พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน 
   การปฏิบัติงานตามแนว 
  ทางทีร่ว่มกันกําหนดขึ้น 
   ในขั้นวางแผน 
2) ประชุมชี้แจงทําความ 
   เขา้ใจกับผู้ปกครอง 
   และนักเรยีนในการ 
   ดําเนินงานตามระบบ 
   การดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน 

3 
มิถุนายน 
2562 
ถึง 
10 

มิถุนายน
2562 

-เอกสารที่กี่ยวข้อง  
 กับระบบการดูแล 
 ช่วยเหลือนักเรียน 
-เอกสารที่กี่ยวข้อง 
 กับมาตรฐาน 
 คุณภาพการศกึษา 
  ของโรงเรียน 
- เครือ่งมือทีใ่ช้ใน 
  การดําเนนงาน 
  ตามระบบการ 
  ดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
- แบบบันทกึผล 
  และสรุปผลการ 
  ดําเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมทำ) 

- รอ้ยละ 80 ของ 
  ครูที่ปรึกษา 
  วางแผนการ 
  ดําเนินงานและ 
  พัฒนาเครือ่งมือ 
- รอ้ยละ 80 ของ 
  ผู้ปกครองที่ 
  เข้ารว่มประชุม 
  ดําเนินงานและ 
  พัฒนาเครื่องมือ 
  ทีใ่ช้ในการปฏิบัติ 
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

ระบบข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

 3) กําหนดแนวทางใน 
   การดแูลช่วยเหลือ 
   นักเรยีน 

    

  ขั้นปฏิบัติ - ครูที่ปรึกษาดำเนินงาน 
  ตามระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 

12 มิ.ย.62
ถึง 

12 ส.ค.62 

- คูม่ือการใช้ระบบฯ 
- เครือ่งมือทีใ่ช้ใน 
  การดําเนินงานตาม 
  ระบบฯ 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมทํา) 

- รอ้ยละ 100 
ของครูที่ปรึกษา
ครดูําเนินงานตาม 
ระบบฯ 

 ขัน้ตรวจสอบ 1) ตรวจสอบการดําเนิน 
  งานตามระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียนว่า 
  เป็นไปในแนวทางที่ 
  ผู้เกี่ยวขอ้งร่วมกัน 
  กําหนดขึ้นหรือไม่ 
  โดยตรวจสอบการ 
  ดำเนินงานของครู 
  ที่ปรึกษา ครแูนะแนว 
  และครูอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
2) หัวหน้าระดบันิเทศ 
  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3) ผู้บริหารนิเทศ 
   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

21 มิ.ย.62 
28 มิ.ย.62 
5 ก.ค. 62 
12 ก.ค.62 
19 ก.ค.62 
26 ก.ค.62 
2 ส.ค. 62 
9 ส.ค. 62 

- แบบบันทกึข้อมลู 
  ในการปฏิบัติงาน 
- บันทึกการนิเทศ 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน) 

- รอ้ยละ100 
  ของนักเรียน 
  ที่ได้รับการดูแล 
  ช่วยเหลือ 

 ขั้นสะท้อนผล สะท้อนผลที่ได้ในขั้น
ตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ แล้วทบทวน และ 
ปรบัปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานตามระบบ
การดแูลช่วยเหลือ
นักเรยีน 

28 มิ.ย.62 
31 ก.ค.52 
23 ส.ค.62 

แบบบันทกึผล                 
และสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน
และทีมทํา) 

- รอ้ยละ 80 ของ 
ครทูีป่รึกษาร่วม 
สะทอ้นผล 
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

ระบบข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 
3. ระบบ
ตรวจสอบ 
  ขั้นวางแผน 

1) ประชุมคณะกรรมการ 
   ระบบการดูแลช่วย 
   เหลือนักเรยีนเพื่อ 
   กำหนดแนวทางและ 
   ระยะเวลาในการ 
   ประเมิน 
2) แตง่ตั้งคณะกรรมการ 
   ประเมินระบบฯ 
3)สร้าง/พัฒนาเครื่องมือ 
   ที่ใช้ในการประเมิน 
   ทบทวนระบบฯ 

26 
สิงหาคม
2562 

- หนงัสือเชิญประชุม 
- แบบบันทกึการ 
  ประชุม 
- คําสั่งแตง่ต้ังคณะ 
  กรรมการประเมิน 
  ระบบฯ 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมนำและ 
ทีมประสาน) 

- รอ้ยละ 80 ของ 
  คณะกรรมการ 
  ระบบฯ เขา้ร่วม 
  ประชุม 

  ขั้นปฏิบัติการ ตรวจสอบการดำเนิน 
งานตามระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรยีนของ 
ครูที่ปรึกษา 

28 
สิงหาคม
2562 
ถึง 

6 กันยายน
2562 

- แบบประเมิน 
  ทบทวนระบบการ 
  ดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน  
  ด้านนักเรยีน 
- แบบประเมิน 
  ทบทวนระบบการ 
  ดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน  
  ด้านกระบวนการ 
- แบบประเมิน 
  ทบทวนระบบการ 
  ดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียนด้านปัจจยั 
 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทุกทีม) 

- คุณภาพด้าน 
  นักเรียนอยูใ่น 
  ระดบัด ี
- คุณภาพด้าน 
  กระบวนการ 
  อยู่ในระดับดี 
- คุณภาพด้าน 
  ปัจจัยอย่ใน 
  ระดับด ี
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

ระบบข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ ตัวชีวั้ด/เกณฑ์ 

   - แบบบันทกึการเกบ็ 
  รวบรวมข้อมูล 
  ภาคสนามระบบฯ 
- แบบบันทกึการ 
  ประเมินทบทวน 
  ระบบฯ 
- แบบสรุปผลการ 
  ประเมินทบทวน 
  ระบบฯ 

  

ขั้นตรวจสอบ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของกระบวนการดําเนิน 
งานตามระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

13 
กันยายน
2562 

แบบบันทึกและสรุป 
ผลการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน) 

รอ้ยละ 80 ของ 
คณะกรรมการที่
เขา้ร่วมการตรวจ 
สอบมคีวามเห็น 
ว่าเหมาะสม 

ขั้นสะท้อนผล นําผลในขั้นตรวจสอบ 
การดาํเนินงานสะท้อนผล
ให้คณะกรรมการระบบฯ 
ทราบ ทบทวน และ
ปรบัปรุงกระบวนการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 

29 
กันยายน
2562 

แบบบันทึกและสรุป 
ผลการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน) 

รอ้ยละ 80 ของ 
คณะกรรมการ 
รว่มสะท้อนผล 

4. ระบบ 
สะท้อนผล 
 ขั้นวางแผน 

1) ประชุมคณะกรรมการ 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
  นัักเรยีนเพือ่สะท้อนผล 
  ทีเ่กดิขึ้น 
2) นําข้อมลูที่ไดจ้ากระบบ 
    ตรวจสอบมาร่วมกัน 
   วางแผนปรับปรุงแก้ไข 

27 
กันยายน
2562 

-หนงัสือเชิญประชุม 
-แบบบันทกึการ 
 ประชุม 
-แบบบันทกึและสรปุ  
  ผลการดําเนินงาน 
- คําสั่งแตง่ตั้งคณะ 
  กรรมการประเมิน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน) 

รอ้ยละ 80 ของ 
คณะกรรมการ 
เขา้รว่มประชุม 
วางแผน 
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

ระบบขัน้ตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 
ขั้นปฏิบัติการ 1) ดําเนินการปรับปรุง 

   แก้ไขตามข้อมูลที่ได้ 
2) ประเมินประสิทธิผล 
   ของระบบฯ 
3) จดัทาํอกสารรายงาน 
   ผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 ตุลาคม
2562 
ถึง 

4 ตุลาคม
2562 

- แบบประเมิน 
  ประสิทธผลของ 
  ระบบฯ 
- แบบบันทกึและ 
  สรุปผลการ 
  ดำเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน
และทีมทํา) 

คณะกรรมการทีมี่     
ความพึงพอใจต่อ
ผลการปรับปรุง  
อยู่ในระดับดี 

ขั้นตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมครบถ้วนใน
กระบวนการปรับปรุง 

7 ตุลาคม
2562 

แบบบันทึกและสรปุ 
ผลการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน
และทีมทํา) 

รอ้ยละ 80 ของ 
คณะกรรมการ          
ทีเ่ขา้ร่วมกระบวน 
การตรวจสอบ 

ขั้นสะท้อนผล ทบทวนปรับปรุงตามผล         
ทีไ่ด้จากการตรวจสอบ 

9 ตุลาคม
2562 

แบบบันทึกและสรุป 
ผลการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการ
ระบบฯ 
(ทีมประสาน
และทีมทาํ) 

รอ้ยละ 80 ของ 
คณะกรรมการ          
ทีเ่ขา้ร่วมกระบวน 
การสะท้อนผล 

             
           เลขานุการคณะกรรมการระบบฯ ให้ข้อมูลป้อนกลับจากการวางแผนร่วมกัน โดยให้ทุกฝ่าย 
ร่วมกันตรวจสอบขอ้มูลที่ได้จากการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วปรับปรุงแกไ้ขร่วมกัน เพ่ือให้
เข้าใจและปฏิบัติไดต้รงกัน 
 
          2. ขั้นปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานใช้ระบบในขั้นการติดตามความก้าวหน้าโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อมูลป้อนกลับ และร่วมกันสังเกตการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
              ขั้นติดตามความก้าวหน้า 
              2.1 ผู้วิจัย คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการประเมินร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้เครือ่งมือที่สร้างขึ้น คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกและสรุปผล การดําเนินงานของ
ผู้เกี่ยวข้อง และแบบบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา โดยใช้วิธีทางสถิติและการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่หาขอ้สรุป ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตวัชี้วัด ดังนี้ 
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ตารางที ่28 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ระบบ ขั้นตอน ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

1. การวางแผน 1.1 ขั้นการวางแผน - รอ้ยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมประชุม 
  ทีร่ะบุในหนังสือเชิญประชุม 
- โครงการไดร้บัการบรรจุใน 
  แผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- มีผู้เขา้ร่วมประชุมร้อยละ 
  100 
- โครงการไดร้ับการบรรจุ 
  ในแผนงานกลุ่มบริหาร 
  งานทั่วไป 

1.2 ขัน้ปฏิบัติ - รอ้ยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมประชุม 
  ทีร่ะบใุนหนังสือเชิญประชุม 
- แผนปฏิบัติการมีคุณภาพอยู่ใน 
  ระดับด ี

- มีผู้เขา้ร่วมประชุมร้อยละ 
  94.53 
- แผนปฏิบัติการมีคุณภาพ 
  อยู่ในระดบัดี 

1.3 ขั้นตรวจสอบ - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการให้ความ 
  เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
  รอ้ยละ 91.53 

1.4 ขั้นสะท้อนผล - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  รว่มกันปรบัแผนปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการร่วมกัน 
  ปรับแผนปฏิบัติการ 
  รอ้ยละ 94.78 

2. ปฏิบัติการ 2.1 ขั้นวางแผน - รอ้ยละ 80 ของครูที่ปรึกษา 
  วางแผนการดําเนินงานและพัฒนา 
  เครือ่งมือ 
- รอ้ยละ 80 ของผู้ปกครองที่เขา้ 
  รว่มประชุมดําเนินงานและพัฒนา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ 

- ครทูี่ปรึกษาวางแผนการ 
  ดําเนินงานและพัฒนา 
  เครือ่งมือรอ้ยละ 100 
- ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 
  ดําเนินงานและพัฒนา 
  เครือ่งมือที่ใช้ในการ 
  ปฏิบัติ รอ้ยละ 92.46 

2.2 ขัน้ปฏิบัติ - รอ้ยละ 100 ของครูที่ปรึกษา 
  ดําเนินงานตามระบบฯ 

- ครูที่ปรึกษาดำเนินงาน 
  ตามระบบฯ ร้อยละ 100 

2.3 ขัน้ตรวจสอบ - รอ้ยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รบั 
  การดูแลช่วยเหลือ 

- นักเรียนได้รับการดูแล 
  ช่วยเหลือร้อยละ 100 

2.4 ขั้นสะท้อนผล - รอ้ยละ 80 ของครูทีป่รึกษาร่วม 
  สะทอ้นผล 

- ครูที่ปรึกษาร่วม 
  สะท้อนผล รอ้ยละ 95.61 
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ตารางที ่28  (ต่อ)  
 

ระบบ ขั้นตอน ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 
3. ตรวจสอบ 3.1 ขัน้วางแผน - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 

  ระบบฯ เข้าร่วมประชุม 
- คณะกรรมการระบบฯ เขา้ร่วม 
  ประชุมรอ้ยละ 91.32 

3.2 ขั้นปฏิบัติ - คุณภาพด้านนักเรียนอยู่ในระดับดี 
- คุณภาพด้านกระบวนการอยู่ใน 
  ระดบัด ี
- คุณภาพด้านปัจจัยอยู่ในระดับดี 

- คุณภาพด้านนักเรียนอยู่ใน 
  ระดับดี 
- คุณภาพด้านกระบวนการอยู่ใน 
  ระดับดีมาก 
- คุณภาพด้านปัจจัยอยู่ในระดับดี 

3.3 ขั้นตรวจสอบ - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ    
  ทีเ่ขา้รว่มการตรวจสอบมีความเหน็ 
  ว่าเหมาะสม 

- คณะกรรมการที่เขา้ร่วม 
  การตรวจสอบมีความเห็นว่า 
  เหมาะสม ร้อยละ 95.46 

3.4 ขั้นสะท้อนผล - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  รว่มสะทอ้นผล 

- คณะกรรมการร่วมสะท้อนผล 
  รอ้ยละ 94.46 

4. สะทอ้นผล 4.1 ขั้นวางแผน - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  เขา้รว่มประชุมวางแผน 

- คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
  วางแผน รอ้ยละ 92.71 

4.2 ขั้นปฏิบัติ - คณะกรรมการที่มคีวามพึงพอใจ 
  ต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับดี 

- คณะกรรมการมีความพึงพอใจ 
  ต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับดี 

4.3 ขั้นตรวจสอบ - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  ทีเ่ขา้รว่มกระบวนการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการที่เขา้ร่วม 
  กระบวนการตรวจสอบ 
  รอ้ยละ 93.62 

4.4 ขัน้สะท้อนผล - รอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการ 
  ทีเ่ขา้รว่มกระบวนการสะทอ้นผล 

- คณะกรรมการที่เขา้ร่วม 
  กระบวนการสะท้อนผล 
  รอ้ยละ 94.16 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดของผลการปฏิบัติในระบบตรวจสอบแสดงรายละเอียดในตารางที่ 29-30 
 
             จากตารางที ่28 พบว่า ผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านเกณฑ ์
ที่กําหนดทุกตัวบ่งชี้ แสดงว่าการทดลองใช้ระบบในรอบที ่2 พัฒนาขึ้นจากรอบท่ี 1 
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            3. ขั้นตรวจสอบ ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                3.1 ครูที่ปรึกษาทุกคนประเมินตนเองในผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ และดา้นปัจจัย 
                3.2 คณะกรรมการประเมิน มี 3 คน คือ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าระดับชั้นและ
ครูแนะแนวประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดา้นผู้เรียน ด้านกระบวนการ 
และด้านปัจจัย สําหรับการประเมินด้านกระบวนการจะเน้นผลการดําเนินงานของครูที่ปรึกษา 
โดยประเมินสลับชั้น ดังนี้ 
                     1) หัวหน้าระดับชั้น ม.1 ประเมินครูที่ปรึกษาชั้น ม.4 
                     2) หัวหน้าระดบัชั้น ม.2 ประเมินครูทีป่รึกษาชั้น ม.5 
                     3) หัวหน้าระดับชั้น ม.3 ประเมนิครูที่ปรึกษาชั้น ม.6 
                     4) หัวหน้าระดับชั้น ม.4 ประเมินครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1 
                     5) หัวหน้าระดับชั้น ม.5 ประเมินครูทีป่รึกษาชั้น ม.2 
                     6) หัวหน้าระดับชั้น ม.6 ประเมินครูที่ปรึกษาชั้น ม.3 
                     ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
กลุม่ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินโดยการหาค่าเฉลี่ยของผู้ประเมิน 2 กลุม่ ดังตารางที ่29  
 
ตารางที ่29  ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

รายการ 
ผลการประเมิน (N=18) 

x  S.D.   การแปลผล 

ด้านนักเรยีน 
1. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถ 
    ดําเนินชีวิตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    1.1 รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้ 

 
 
 

3.22 

 
 
 

0.65 

 
 
 
ดี 

    1.2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี 3.55 0.51 ดีมาก 
    1.3 มีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกนัภัยอันตรายและพฤติกรรม 
         ไมพึ่งประสงค์ 

 
3.66 

 
0.49 

 
ดีมาก 

    1.4 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนและสามารถจัดการ 
         กับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ 

 
2.94 

 
0.73 

 
ดี 

    1.5 เป็นสมาชิกทีด่ีของครอบครัวโรงเรียนชุมชน และสังคม 3.05 0.64 ดี 
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ตารางที ่29 (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการประเมิน (N=18) 

x  S.D.   การแปลผล 

    1.6 มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสุจรติ  3.33 0.59 ดี 
เฉลี่ย 3.29 0.22 ดี 

ดานกระบวนการ 
2. สถานศกึษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.1 มกีารวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียน 

 
 
 

3.56 

 
 
 
0.51 

 
 
 

ดีมาก 

    2.2 มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.66 0.49 ดีมาก 
    2.3 มีการนเิทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และ 
         พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
3.61 

 
0.50 

 
ดีมาก 

เฉลี่ย 3.61 0.28 ดีมาก 
ด้านป้จจัย 
 3. สถานศึกษามบีุคลากร สื่อ เครือ่งมือทีเ่อ้ือต่อการดําเนินงาน 
    ระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรยีน 
   3.1 ผู้บริหารเป็นผู้นําในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรยีน 

 
 
 
 

3.78 

 
 
 
 

0.43 

 
 
 
 

ดีมาก 

   3.2 ครูมีเจตคติท่ีดีและมีความสามารถในการดําเนินงานตาม 
        ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 
3.50 

 
0.51 

 
ดีมาก 

   3.3 ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนรว่มในการดําเนินงานระบบการดูแล 
        ช่วยเหลือนักเรียน 

 
3.39 

 
0.50 

 
ดี 

   3.4 นักเรยีนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วย 
        เหลือนักเรยีน 

 
3.50 

 
0.51 

 
ดีมาก 

   3.5 มีสื่อ เครือ่งมือที่ใช้ในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรียน 

3.12 0.32 ดี 

เฉลี่ย 3.46 0.23 ดี 

              
            จากตารางที่ 29 ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านนักเรียน        
ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สรุปได้ดังนี้ 
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             ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถดําเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับด ีคิดเปน็คา่เฉลี่ย 3.29 
             ด้านกระบวนการ พบว่า สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดมีาก คิดเป็นคา่เฉลี่ย 3.61 
            ด้านปัจจัย พบว่า สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ เครื่องมือทีเ่อ้ือต่อการดําเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับด ีคิดเปน็คา่เฉลี่ย 3.46 
 
        3.3 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
             ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน โดยคณะกรรมการประเมิน 
ประสิทธิผลของระบบ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นละ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 รวม
ทัง้หมด 25 คน 
 
ตารางที ่30   ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 
                 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยของความคิดเหน็ 

(N = 25) 
1. ด้านความเป็นประโยชน์ 
    1.1 ตอบสนองต้องความต้องการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรยีนของผู้บริหาร ครนูักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 
 
1 

    1.2 ทําให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไข 
         ปัญหานักเรียน 

 
1 

    1.3 ได้รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
         ภายใตก้ารมีสว่นร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกีย่วขอ้ง 

 
1 

    1.4 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1 

    1.5 รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนไปยังผู้เกีย่วข้องเพ่ือนำผล 
         ไปใช้ประโยชน์ 

 
1 

2. ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 
    2.1 สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 

 
1 

    2.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 



208 

 

ตารางที ่30  (ต่อ) 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยของความคิดเหน็ 

(N = 25) 

    2.3 ครูที่ปรึกษาและผู้เกีย่วข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 1 
    2.4 เป็นทีย่อมรับของผู้บริหาร ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 1 

    2.5 ผลการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนมีความคุ้มค่า 1 

3. ด้านความเหมาะสม 
    3.1 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1 

    3.2 พัฒนาระบบฯ โดยใหผู้้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 1 
    3.3 พัฒนาระบบฯ โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1 

    3.4 คํานึงถึงประโยชน์ของนักเรยีนเป็นเป้าหมายหลัก 1 

    3.5 ดําเนินการตามระบบฯ ด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 1 
4. ด้านความถกูต้องและความน่าเชื่อถือ 
    4.1 สอดคล้องกับความสำคัญและจําเป็นของระบบฯ 

 
1 

    4.2 กระบวนการดำเนินงานตามระบบฯ แสดงด้วยแผนภาพที่ 
        ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
1 

    4.3 กําหนดตัวชี้วัด และเครือ่งมือทีใ่ช้สอดคล้องกับกระบวนการ 
         ดำเนินงานของระบบ 

 
1 

    4.4 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในระบบฯ ถูกต้องหลากหลายและครบถ้วน 1 
    4.5 มีการกำหนดบทบาทหน้าทีข่องหนว่ยงานและบุคลากรที่ 
         เกีย่วขอ้งกับระบบฯ ไว้อย่างชัดเจน 

 
1 

5. ด้านผลทีเ่กิดขึน้กับผู้เกีย่วข้อง 
    5.1 ความพึงพอใจ 
         - ผู้มีสว่นเกีย่วข้องในการพัฒนาระบบฯ มีความพึงพอใจต่อ 
           ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
1 

    5.2 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         - นักเรียนไดรู้้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคม และ 
           อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 
 
1 

         - ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบฯ ไปพัฒนาการ 
           จดัการเรียนรู ้

 
1 
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ตารางที ่30  (ต่อ) 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยของความคิดเหน็ 

(N = 25) 

         -  ผู้บริหารโรงเรียนนำข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้ในการ 
            กำหนดแนวทางในการพัฒนานักเรยีน หลักสูตร และคุณภาพ 
            การจดัการศึกษา 

 
 
1 

         -  โรงเรียนได้รับการยอมรับการสนับสนุน และการร่วมมือ 
            จากผู้ปกครองชุมชน และองคก์รทีเ่กีย่วข้อง 

 
1 

 
           จากตารางที ่30 พบว่า ตัวบ่งชี้ทกุตัวในแบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนมีความเหมาะสม โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 1 ทุกรายการ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 
          4. ขั้นการสะท้อนผล การปฏิบัติร่วมกัน 
              ขั้นสรุปรวม การสะท้อนผลสามารถสรุปได ้ดังนี้ 
              4.1 ด้านความเป็นประโยชน์ พบว่า ระบบทีพั่ฒนาขึ้นมปีระโยชน์ 
              4.2 ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง พบว่า มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบัติจริง 
              4.3 ด้านความเหมาะสม พบว่า ระบบมีความเหมาะสมแต่ยังต้องปรับปรุงในบางส่วน 
              4.4 ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ พบว่า มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
เพราะรว่มกันตรวจสอบหลายด้าน 
              4.5 ด้านผลที่เกิดข้ึนกบัผู้เกีย่วข้อง 
                   4.5.1 ผู้บริหาร ครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจตอ่การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   4.5.2 นกัเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผู้บริหารนําข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการพฒันานักเรียน หลักสูตรและ
คุณภาพการจัดการศกึษา โรงเรียนได้รับการยอมรับการสนับสนุน และการร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
             จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ในการทดลองใช้ระบบในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเปรียบเทียบในภาพรวม          
ดังตารางที ่31 
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ตารางที ่31  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนตามแผนปฏิบัติการ 
 

ระบบ ขั้นตอน 
ผลการทดลอง                 

รอบท่ี 1 ตามตัวชี้วัด 
ผลการทดลอง                   

รอบท่ี 2 ตามตัวชี้วัด 

1.ระบบการวางแผน 1.1 ขัน้วางแผน สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.2 ขั้นปฏิบัติ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 1.3 ขั้นตรวจสอบ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.4 ขั้นสะท้อนผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
2. ระบบปฏิบัติการ 1.1 ขั้นวางแผน สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.2 ขัน้ปฏิบัติ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.3 ขัน้ตรวจสอบ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 1.4 ขัน้สะท้อนผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

3. ระบบตรวจสอบ 1.1 ขัน้วางแผน สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.2 ขั้นปฏิบัต ิ เท่ากับเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 1.3 ขัน้ตรวจสอบ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.4 ขัน้สะท้อนผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
4. ระบบสะท้อนผล 1.1 ขั้นวางแผน สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.2 ขั้นปฏิบัติ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

 1.3 ขัน้ตรวจสอบ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 1.4 ขั้นสะท้อนผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 

 
           จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการดําเนินงานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ในการทดลองใช้ระบบ
ในรอบท่ี 1 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์เกือบทุกตัวชี้วัด มีเพียงตัวชี้วัดเดียวในขั้นปฏิบัติของระบบการตรวจสอบ 
ทีผ่ลการดําเนินงานไม่ผ่านเกณฑ ์ส่วนการทดลองใช้ระบบในรอบที่ 2 ผลการดําเนินงานของโรงเรียนมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด แสดงว่าในการทดลองรอบที่ 2 ผลการดําเนินงานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
โดยภาพรวมพัฒนาขึ้นกว่าเดิม  
 

           เมื่อพิจารณาผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งมี 3 มาตรฐาน และ 14 ตัวชี้วัด สามารถเปรียบเทียบผล
การประเมินโดยภาพรวมทั้ง 2 รอบดังตารางที ่32 
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ตารางที ่32 เปรียบเทียบผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

รายการ 
ผลการประเมินรอบท่ี 1 

ตามตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินรอบท่ี 2 

ตามตัวช้ีวัด 

1. ด้านนักเรยีน พอใช้ ดี 
2. ด้านกระบวนการ พอใช้ ดีมาก 

3. ด้านปัจจัย พอใช้ ดี 
 

            จากตารางที ่32 พบว่า ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม มีผลการดําเนินงานในรอบที่ 2 พัฒนามากข้ึนจากการ
ดําเนินงานในรอบที่ 1 เกือบทุกตัวชี้วัด  
 

            เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน สําหรับการประเมินซึง่กําหนดโดย Stufflebeam (1981 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 
: 178-180) โดยพิจารณาจากด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 
ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ และด้านผลทีเ่กิดขึ้นกับผู้เกีย่วข้อง สามารถ
เปรียบเทียบผลการประเมินโดยภาพรวมทั้ง 2 รอบ ดังตารางที ่33 
 

ตารางที ่33  เปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ขั้นตอน 
ผลการทดลองรอบท่ี 1 

ตามตัวช้ีวัด 
ผลการทดลองรอบท่ี 2 

ตามตัวช้ีวัด 

1. ด้านความเป็นประโยชน์ 0.98 1.00 
2. ด้านความเปน็ไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 0.98 1.00 

3. ด้านความเหมาะสม 0.97 1.00 

4. ด้านความถูกต้องและความนา่เชื่อถือ 0.98 1.00 
5. ด้านผลทีเ่กิดข้ึนกับผู้เกีย่วขอ้ง 0.98 1.00 
 

           จากตารางที่ 33 พบว่า ประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยา ในการทดลองใช้รอบที ่2 โดยภาพรวมมค่ีาเฉลี่ยสูงกว่าการทดลองใช้ในรอบที ่1 เกือบทุกตัวชี้วัด 
แสดงว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น มีประสิทธิผล
เพ่ิมมากข้ึนจากการดําเนินงานในรอบที ่2 
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ตอนที ่4  ผลการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
            ผลการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (D2) 
             การดําเนินการในขั้นนี้ เป็นผลการประเมินหลังจากนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนไป
ทดลองใช้เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับนําไปใช้ปรับปรุงองคป์ระกอบของระบบในส่วนที่ยงั
บกพร่อง โดยใช้แบบสอบถามคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินสรุปได้
ดังตารางที ่34 
 

ตารางที ่34  ผลการประเมินการทดลองใช้ระบบรอบที ่1 
 

สิ่งท่ีดีควรคงอยู่หรือพัฒนายิ่งข้ึน ส่ิงท่ีควรเพิ่มเติมหรอืปรับปรุงแก้ไข 

1. กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนโดยใช้การวิจัย 
    เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
3. รปูแบบของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรยีน 
4. การมีสว่นร่วมของผู้เกีย่วข้อง 
5. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้เกีย่วข้อง 
6. มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและ 
    ตัวชีว้ัด 
7. เครือ่งมือที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ให้มีความสะดวก ทันสมัย ลดเอกสาร ในขั้น 
    การคัดกรองนักเรยีน 

1. พัฒนาผลการดําเนินงานทุกตัวชี้วัดให้มีค่า 
   สูงกว่าเดิม 
2. ปรับเวลาในแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 
    การปฏิบัติจริง 
3. ควรให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม  
    ให้มากกว่านี้ 
4. เพ่ิมคณะกรรมการประเมินทบทวนระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใหค้รูที่ปรกึษา 
    ทุกคนประเมินตนเอง 
5. เพ่ิมความถี่ในการนิเทศของผู้บริหารและ 
   หัวหน้าระดบั 
6. การประเมินและปรบัปรุงระบบควรใช้ 
   การพูดคุยโดยการสัมภาษณ์ผู้เกีย่วขอ้ง 

 
          ผลการประเมินและปรบัปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบท่ี 2 (D3) 
           การดําเนินการในขั้นนี้ เป็นผลการประเมินหลังจากนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไป
ทดลองใช้ในรอบที่ 2 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับนําไปใช้ปรับปรุงองค์ประกอบของระบบ
ในส่วนที่ยังบกพร่อง ผลจากการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ส่งผล 
ในดา้นต่อไปนี้ 
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           1. ด้านการใช้ประโยชน์ของระบบ ตอบสนองต่อความต้องการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของผู้บริหาร ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทําให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ได้รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้
การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกีย่วข้อง สามารถนําไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แล้วรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปยังผู้เกีย่วข้องเพ่ือนําผลไปใช้ประโยชน์ 
           2. ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริหาร ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผลการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความคุ้มคา่ 
           3. ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งพัฒนาระบบฯ โดยให้ 
ผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน พัฒนาระบบฯ โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คํานึงถึงประโยชน์
ของนักเรียนเป็นหลัก ดําเนินการตามระบบฯ ด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 
             4. ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับความสําคัญและจําเป็นของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการดําเนินงานตามระบบฯ แสดงด้วยแผนภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
กําหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ใช้สอดคล้องกับกระบวนการดําเนินงานของระบบฯ เครื่องมือที่ใช้ใน
ระบบฯ ถูกต้องหลากหลาย และครบถ้วน มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และบุคลากร         
ทีเ่กีย่วข้องกับระบบฯ ไว้อย่างชัดเจน 
             5. ด้านผลที่เกิดข้ึนกับผู้เกีย่วขอ้ง 
                5.1 ด้านความพึงพอใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประเมินผู้เรียนในทิศทาง
เดียวกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทั้งดา้นนักเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน 
                5.2 ด้านการดูแลนักเรียน นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและ 
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบฯ ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ผู้บริหารโรงเรียนนําข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร
และคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนได้รบัการยอมรับการสนับสนุนและการร่วมมือจาก 
ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง 
             จากผลการวิเคราะห์ทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถสรุปเป็นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ 
มีส่วนรว่ม (Participative Student Support System : PSSS) ดังภาพที ่18 
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ภาพที ่19   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนแบบมีส่วนร่วม 
 


