
การปฏิบัติงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย..กลุ่มบรหิารงานบุคคล
ประจ าปีการศึกษา 2554

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ของครูทีป่รึกษา



เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการท่าตัวเองให้ตกต่่า
หรือเป็นปญัหาแก่สังคมประการใด

แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความส่าเร็จ
มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างราบรืน่

แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงคน์ั้น
จ่าต้องอาศัยผู้แนะน่า ควบคุมให้ด่าเนินไปโดยถูกต้อง

ในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เปน็ผู้บริหารการศึกษา
ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด

เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้าน

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2515





กรอบแนวคิด
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ   มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วยการ
ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการ
หนึ่งของการพัฒนา 



นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 



แนวคิดหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการท่ีแตกต่างกัน เนื่องจาก
แต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการยึดนักเรียนเป็น
ส าคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลช่วยเหลือ ท้ังด้านการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมพัฒนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น

2. ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ท้ังการ
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน



ขอบข่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธกีารและเครื่องมือการ
ท างานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรกึษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการ
ดังกล่าว และมกีารประสานความร่วมมืออย่างใกลช้ิดกับครทูี่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ซึ่งมกีาร
ด าเนินการ 5 กระบวนการ คือ



1. เพื่อให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานท่ี
ชัดเจน พรอ้มด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
     ปญัหา
2. สมัพันธภาพระหว่างครกูับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น
3. นักเรียนรู้จกัตนเองและควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์(EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพฒันาความเก่ง(IQ) 
คุณธรรมจริยธรรม(MQ) และความมุง่มั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสรมิพฒันาเต็ม
    ตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
    จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1. ผู้บริหารโรงเรียน รวมท้ังรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุก
ฝ่าย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน หรือร่วม
กิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ

2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักใน
ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนใน
ทุกด้าน



3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสาน
    งานกันอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะอย่าง 
    สม่ าเสมอ
4. ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงาน โดย
    ตอ้งได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน ร่วมท้ังการ
    สนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน
5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูล
    ความรู้แก่ครูท่ีปรึกษา ครูท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อ
   การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะเรื่อง ทักษะการให้
   ค าปรึกษาเบ้ืองต้น แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
   นักเรียน โรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ



แนวทางการด าเนินงานจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ในรอบปีการศึกษา ซ่ึงผู้บริหาร
โรงเรียนร่วมรับผิดชอบด าเนินการกับครูทุกคนในโรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง ดังมีแนวทางการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้



แผนการด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1.  เตรียมการและวางแผน

2.  การปฏิบัติ

3.  ก ากับ ติดตาม ประเมินรายงาน และประชาสัมพันธ์



แผนการด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1.  เตรียมการและวางแผน
1.1  ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรหลักของ

                  โรงเรียน (ทีมประสาน)
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดบทบาทหน้าท่ี
1.3  วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียน

                  และความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจดัระบบ
                  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

D:/คำสั่งระบบดูแล54.doc


2.  ปฏิบัติ
2.1  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความ

                  สามารถในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรครู
2.2  ด าเนินการตามระบบ

3.  ก ากับ ติดตาม ประเมินรายงาน และประชาสัมพันธ์
3.1  ประเมินเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
3.2  ประเมินเพื่อพัฒนา สรุปรายงานและประชาสัมพันธ์



โครงสร้างการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

D:/โครงสร้างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.doc


แผนภูมิการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา

Flow Chart

D:/แผนภูมิการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา.doc


กระบวนการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ



กระบวนการด าเนินการ วิธีการ เครื่องมือ

1.  การรู้จักนักเรียนเป็น
     รายบุคคล

     1.1  ด้านการเรียน
            - ความสามารถอื่นๆ

     1.2  ด้านสุขภาพ
     1.3  ด้านเศรษฐกิจ

1.4  ด้านสุขภาพจิตและ
            พฤติกรรม

     1.5  ด้านการคุ้มครอง
1.6 ด้านอื่นๆ

            - ยาเสพติด
            - เพศ

ศึกษาข้อมูลจาก
1)  บันทึกข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล
2)  แบบคัดกรองนักเรียน

3)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
     (SDQ)

4)  อ่ืนๆ เช่น
     -  การเยี่ยมบ้านนักเรียน

     -  ประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)

     -  การสัมภาษณ์นักเรียน
     -  การสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน
     -  การตรวจสารเสพติด

1)  ทะเบียนประวัตินักเรียน

2)  แบบสอบถามข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล

3) แบบคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล

4)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
     (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมิน

      ตนเอง
4)  อ่ืนๆ เช่น

     -  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
         นักเรียน

     -  แบบประเมินความฉลาดทาง
 อารมณ์  (EQ)

     

D:/ทะเบียนประวัตินักเรียน.doc
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กระบวนการด าเนินการ วิธีการ เครื่องมือ

2.  การคัดกรองนักเรียน
2.1  กลุ่มพิเศษ

     2.2  กลุ่มปกติ
     2.3  กลุ่มเส่ียง
     2.4  กลุ่มมีปัญหา
     

วิเคราะห์ข้อมูลจาก
1)  บันทึกข้อมูล
     นักเรียนรายบุคคล
2)  แบบคัดกรอง
     นักเรียน
3)  แบบประเมิน
     พฤติกรรมเด็ก

(SDQ)
4)  แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

1) เกณฑ์การคัดกรอง
    นักเรียน
2) แบบสรุปการคัดกรอง
    นักเรียน
3) แบบบันทึกการจัด
    กิจกรรมและช่วยเหลือ
    นักเรียนรายบุคคล
4) แบบสรุปผลการคัด
    กรองนักเรียนรายห้อง
5) แบบสรุปผลการคัด
    กรองรายช้ัน



กระบวนการด าเนินการ วิธีการ เครื่องมือ

3.  การส่งเสริมนักเรียน
     (นักเรียนทุกกลุ่ม)

จัดกิจกรรมต่อไปน้ี
1)  กิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom)
2)  ประชุมผู้ปกครอง
ช้ันเรียน (Classroom 
meeting)
3)  กิจกรรมอื่นๆ ที่ครู
พิจารณาเห็นว่า
เหมาะสมในการ
ส่งเสริม นักเรียน

1) แนวทางการจัด
    กิจกรรมโฮมรูมของ
    โรงเรียน
2) แนวทางการจัด
    กิจกรรมประชุม 
    ผู้ปกครองช้ันเรียน
    ของโรงเรียน
3) แบบบันทึก/สรุปผล
    การด าเนิน กิจกรรม
   โฮมรูม
   ประชุมผู้ปกครองฯ



กระบวนการด าเนินการ วิธีการ เครื่องมือ
4. การป้องกันและช่วยเหลือ
    นักเรียน
     (ส าหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียง
      และ กลุ่มมีปัญหา)

1)  ให้การปรกึษาเบ้ืองต้น
2)  ประสานงานกับครูและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือการจัด
กิจกรรมส าหรับการป้องกัน
และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน

1. กิจกรรมในห้องเรียน
2. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร
3. กิจกรรมเพ่ือนช่วย

เพ่ือน(Buddy)
4. กิจกรรมซ่อมเสรมิ
5. กิจกรรมส่ือสารกับ

ผู้ปกครอง
6. กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เข้า

ค่าย

1)  แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 
2)  แบบบันทึกสรุปผลการคัด
กรอง และช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคล
3)  แบบบันทึกรายงานผลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน



กระบวนการด าเนินการ วิธีการ เครื่องมือ

5.  การส่งต่อ
     5.1  ส่งต่อภายใน
     5.2  ส่งต่อภายนอก

1)  บันทึกการส่งนกัเรียนไป
ยังครูที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
เช่น ครูแนะแนว ฝ่าย
กิจการนักเรียน ครปูระจ า
วิชา ครูพยาบาล เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการส่งต่อภายใน
2)  บันทึกการส่งนกัเรียนไป
ยังผู้เช่ียวชาญภายนอก โดย  
ครูแนะแนว หรือฝ่าย
กิจการนักเรียน เป็น
ผู้ด าเนินการ

1)  แบบบันทึกการส่งต่อ
ของโรงเรียน
2)  แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน



การจัดท าโครงการ แผนปฏบิัตงิาน ปฏิทินการปฏบิัติงาน
และการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1.  ศึกษา ท าความเข้าใจ และ
จัดท าเอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และจัดท า
โครงการ

มีนาคม - เมษายน

ผอ. / รองทุกฝ่าย / 
หัวหน้าระดับ /
แนะแนว

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน

พฤษภาคม งานกิจการ
นักเรียน

3.  จัดท าแผนปฏิบัติการ / จัดท า
     ปฏิทินปฏิบัติการ พฤษภาคม

งานกิจการ
นักเรียน



กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

4.  ประชุมช้ีแจงครูเพื่อสร้างความ
     เข้าใจในการด าเนินงานระบบ
     ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พฤษภาคม
งานกิจการ
นักเรียน

5.  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มิถุนายน ครูที่ปรกึษา
6.  คัดกรองนักเรียน มิถุนายน ครูที่ปรกึษา
7.  กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน
     และสรุปรายงาน

กรกฎาคม – สิงหาคม
(ภาคเรียนที่ 1)

พฤศจิกายน – ธันวาคม
(ภาคเรียนที่ 2)

ครูที่ปรกึษา

8.  กิจกรรมโฮมรูม / บันทึกผล พฤษภาคม ถึง กุมภาพันธ์
ของปีถัดไป

ครูที่ปรกึษา



9. สรุปรายงานผลการจัด
     กิจกรรมโฮมรูมใน 1 ภาคเรียน

กันยายน (ภาค 1)
มีนาคม (ภาค 2 )

ครูที่ปรกึษา

10. ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
      ปัญหาของนักเรียน

พฤษภาคม ถึง
กุมภาพันธ์ของปี

ถัดไป

ครูที่ปรกึษา
ครูแนะแนว
งานกิจการ
นักเรียน

11. สรปุรายงานผลการ
ด าเนินงาน

มีนาคม ครูที่ปรกึษา

12. ประเมินคุณภาพระบบดูแล
      ช่วยเหลือนักเรียน

มีนาคม
งานกิจการ
นักเรียน

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อการประกันคุณภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ทั้งหมด 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

1 มาตรฐานด้านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งช้ี เน้นให้นักเรียนรู้จัก
ตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2 มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งช้ี เน้นให้มีการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย
สหวิชาชีพ

3 มาตรฐานด้านปัจจัย มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งช้ี เน้นให้มีบุคลากร ส่ือ 
เครื่องมือที่พอเพียงและหลากหลาย เพื่อการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฉบับร่าง ปี พ.ศ.2550)



มาตรฐานด้านนักเรียน 
มาตรฐานที่ 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและ
สามารถปรบัตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวบ่งช้ีที่ 1 รูจักตนเองและพึ่งตนเองได้
ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี
ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีทักษะชีวิตในการหลีกเล่ียง ป้องกันภัย อันตราย และ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ตัวบ่งช้ีที่ 4  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และสามารถจัดการกับ

ปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้
 ตัวบ่งช้ีที่ 5 เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม

ตัวบ่งช้ีที่ 6 มีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 



มาตรฐานด้านกระบวนการ 
มาตรฐานที่ 2  สถานศึกษามกีารจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตัวบ่งช้ีที่ 1 สถานศึกษามีการวางระบบบริหารงานระบบการดูแล
                            ช่วยเหลือนักเรียน

ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.2 การจ าแนกคัดกรองนักเรียน
2.3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย
2.4 การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข
2.5 การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่าง

 เป็นระบบ และมีเครือข่ายสหวิชาชีพ
ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และ

   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



มาตรฐานด้านปัจจัย 
มาตรฐานที่ 3  สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ และเครื่องมือ ที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ตัวบ่งช้ีที่ 2  ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการด าเนินงานตาม
                            ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแล
                            ช่วยเหลือนักเรียน
         ตัวบ่งช้ีที่ 4  นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
                            นักเรียน

ตัวบ่งช้ีที่ 5  มีส่ือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
                            นักเรียน




