แผนภูมิความสําเร็จ

นักเรียน
0

แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสําหรับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.การคัดกรองนักเรียน

กลุ่มพิเศษ

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

3.การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ดีขึ น้้น

พฤติก รรม
ดีข นึ ้ หรื อ ไม่

ไม่ ด ี
ดีข นึ ้

5.การส่งต่อ
5.1 ภายใน : ครูแนะแนวฝ่ายปกครอง หรือครู
ไม่ ด ี

ผู้เรียนได้รับการป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา แก้ไข
ปัญหา ให้สามารถศึกษาหาความรู้ได้ตามปกติ

5.2 การส่งต่อ (ภายนอก : ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกสถานศึกษา)

แผนภูมิโครงสร้างการดําเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เครือ ข่ ายผู้ป กครอง

คณะกรรมการอํานวยการ (ทีม นํา)

คณะกรรมการสถานศึก ษา

คณะกรรมการประสานงาน (ทีม ประสาน)

คณะกรรมการดําเนิน งาน (ทีม ทํา)

การดําเนิน งาน (ครู ท่ ปี รึก ษา)

กลุ่ม

กลุ่ม

ส่ งเสริม /พัฒนา

กลุ่ม

กลุ่ม มีปั ญหา (กลุ่ม

ป้ อ งกัน

ช่ ว ยเหลื

ได้

ไม่ได้
ครู แ นะแนว/ฝ่ ายกิจ กรรนัก เรี ยนให้ ก ารช่ ว ยเหลือ

ได้
ไม่ได้
ผู้เ รี ยนได้ ร ั บ การพัฒนาให้ เ ป็ นคนดี
มีปั ญญา มีค วามสุข และดํารงความเป็ น

ช่วยเหลือได้
ส่ งต่ อ ผู้เ ชี่ยวชาญ

กระบวนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1. การศึกษาข้อมูลสถานศึกษา

2. คัดกรองสถานศึกษา

สถานศึกษาที่มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง

สถานศึกษาที่มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการพัฒนา

สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของสถานศึกษา

3. การส่งเสริมและการพัฒนาสถานศึกษา

ได้

ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ

ไม่ได้
5. การเร่งพัฒนาสถานศึกษา

การประชุมหารือการดูแลนักเรียนหลังการเยี่ยมบ้าน

เยี่ยมบ้าน

รับทราบปัญหา/วิเคราะห์สถานการณ์
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/การประชุมหารือ

ประสาน/ส่งต่อ

ภายนอก

ภายใน

ช่วยเหลือแบบองค์รวม

ช่วยเหลือ

ประสาน/ส่งต่อ

ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น

ยุติ

ดําเนินการแก้ไข/
ปรับเปลี่ยนวิธีการ

รายงาน

โครงสร้างการบริหารบทบาทหน้าที่
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กําหนดกรอบนโยบาย/อํานวยการ/สั่งการ/
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ส่งเสริม/
กํากับ/ติดตาม/ควบคุมดําเนินงาน ประสาน
การดําเนินงานกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วางแนวทางการดํ าเนิ น งาน/นํ านโยบายไปสู่
การปฏิ บัติ /ควบคุ ม/กํ ากั บ /ติ ดตาม/ส่ งเสริ ม
สนับสนุน ให้การดําเนินงานเกิดผลสําเร็จ

ฉก.ชน.สพม.14

ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประสานการทํ างานให้ เกิ ด ประโยชน์ เกื้ อ กู ล
ตามบทบาทภาระหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม
อํ าน วย ค ว าม ส ะ ด ว ก ใน ก ารทํ างาน ให้
ผู้รับผิดชอบ และสถานศึกษา
ประสานการส่งเสริม/สนับสนุน/อํานวยความ
สะดวกในการทํ า งานให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาใน
สังกัด รวบรวมข้อมูลจัดทํ าข้อมูลสารสนเทศ
ในภาพรวมของสํานักงานเขตฯ

ขั บ เค ลื่ อ น ก ารดํ าเนิ น งาน ระบ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับสถานศึกษา ตาม
แนวทางวิธีการที่สถานศึกษากําหนด ส่งเสริม
พั ฒ นา ป้ อ งกั น แก้ ไข ส่ งต่ อ ให้ คํ า ปรึ ก ษา
ประสานหน่ ว ยงานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ปรับ ปรุงพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ นงานเกิ ด
ประสิทธิภาพ

กําหนดนโยบาย/อํานวยการ/สั่งการ/ส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา
เพื่อให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ

รองผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกฝ่าย

วางแนวทางการดํ าเนิ น งาน/นํ านโยบายไปสู่
การปฏิ บั ติ /ควบคุ ม/กํ ากั บ /ติ ด ตาม/ส่ งเสริ ม
สนับสนุน ให้การดําเนินงานเกิดผลสําเร็จ

สถานศึกษา

หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับทุกระดับ

หัวหน้างานแนะแนว

ครูรับผิดชอบงานยาเสพติด ฯลฯ

ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น

ครูแนะแนว

ครูประจําวิชาและครูที่เกี่ยวข้องทุกคน

แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
วิธีการดําเนิน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 3 กําหนดนโยบายการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 มอบนโยบายการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5 กําหนดปฏิทินแผนปฏิบัติการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 6 ดําเนินงานตามปฏิทินแผนปฏิบัติการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
กิจกรรมที่ 7 กํากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง/พัฒนา
2. สถานศึกษาในสังกัด
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทีมนํา ทีมทํา ทีมประสาน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 กําหนดนโยบายการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 มอบนโยบายการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ ครู
บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ปกครอง
กิจกรรมที่ 5 กําหนดปฏิทินแผนปฏิบัติการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 6 ดําเนินงานตามปฏิทินแผนปฏิบัติการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
กิจกรรมที่ 7 กํากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา
ประมาณ
เมษายน
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ

- คณะกรรมการการดําเนินงาน - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ครูทุกคนในโรงเรียน
- นโยบายการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- ปฏิทินแผนปฏิบัติการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มิถุนายน
มิถุนายน –
พฤศจิกายน
ตลอดปี
การศึกษา
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน –
พฤศจิกายน
ตลอดปี
การศึกษา

- คณะกรรมการการดําเนินงาน - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ครูทุกคนในโรงเรียน
- นโยบายการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- ปฏิทินแผนปฏิบัติการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงานการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รายละเอียดกิจกรรม
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา/กําหนดนโยบายการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขต
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา/กําหนดปฏิทินแผนปฏิบัติการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมนํา/ทีมทํา/ทีประสาน) เพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน
5. คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/กําหนดนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของระดับสถานศึกษา
5. สถานศึกษามอบนโยบายการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ ครู
บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ปกครอง
5. สถานศึกษาจัดทําปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การส่งเสริมและพัฒนา
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือนักเรียน
- การส่งต่อ
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้บริหาร นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
7. ปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

แผนการนิเทศติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ครั้งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ช่วงเวลา
มิถุนายน – สิหาคม
ธันวาคม – กุมภาพันธ์

ประเด็น
1. ด้านปัจจัย
1.1 ผู้บริหารเป็นผู้นําในการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2 ครูมีเจตคติที่ดีและมีความ สามารถ ในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3 โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรมที่ใช้ใน
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ด้านกระบวนการ
2.1 มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2.3 มีระบบงานแนะแนว มีการจัดกิจกรรมแนะ
แนว และการให้บริการแนะแนวในโรงเรียน
2.4 ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม ในการ
ดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.5 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.6 มีการผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ด้านผลผลิต
3.1 นักเรียนได้รับการพิทักษ์ คุ้มครอง และดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันเวลา และถูกวิธี
3.2 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะ
ชีวิตและมีความสามารถในการปรับตัว
3.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคม
อย่างรอบด้าน

หมายเหตุ การติดตามแต่ละครั้งจะไม่ติดตามทุกโรงเรียนเนื่องจากบุคลากรของสํานักงานเขตไม่เพียงพอ แต่จะ
ติดตามสลับสับเปลี่ยนกันไป โดยจะเน้นโรงเรียนที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เข้มแข็งก่อน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ให้สามารถดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างครบกระบวนการ

