


ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔ 

มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
             มำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือกำรประกันคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด 3 มำตรฐำน 12 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน 
             1.  มาตรฐานด้านนักเรียน มี 1 มำตรฐำน 5 ตัวชี้วัด เน้นให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพ 
และสำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
             2.  มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 1 มำตรฐำน 3 ตัวชี้วัด เน้นให้มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
             3.  มาตรฐานด้านปัจจัย มี 1 มำตรฐำน 4 ตัวชี้วัด เน้นให้มีสื่อ บุคลำกร เครื่องมือ เพื่อกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มาตรฐานด้านนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

                 ตัวชี้วัดที ่1 รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้  
                 ตัวชี้วัดที ่2 มีสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี  
                 ตัวชี้วัดที ่3 มีทักษะชีวิตและสำมำรถหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย อันตรำย และพฤติกรรมที่ไม่พึง   
                                ประสงค์  
                 ตัวชี้วัดที ่4 เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
                 ตัวชี้วัดที ่5 มีเจตคติที่ดี และมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

มาตรฐานด้านกระบวนการ 

มาตรฐานที่ 2 มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ 

                 ตัวชี้วัดที ่1 มีกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดที ่2 มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                              2.1 มีกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล  
                              2.2 มีกำรคัดกรองนักเรียน  
                              2.3 มีกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียนที่หลำกหลำย  
                              2.4 มีกำรป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข  
                              2.5 มีกำรส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำอย่ำงเป็นระบบ และมีเครือข่ำย   
                                   สหวิชำชีพ  
                 ตัวชี้วัดที ่3 มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล รำยงำนผล และพัฒนำระบบกำรดูแล 
                               ช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานด้านปัจจัย 

มาตรฐานที่ 3 มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือ เพื่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                 ตัวชี้วัดที ่1 ผู้บริหำรเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดที ่2 ครูมีควำมสำรถในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดที ่3 ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ควำมร่วมมือเอำใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดที ่4 มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



 
 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (กรณีปัญหาเร่งด่วน) 
 
 
 

ผู้บริหาร/ครู รับแจ้งเร่ืองจาก สถานศึกษา/พื้นที่ 
 
 

 
ให้ค าแนะน า ผูบ้ริหาร/ครู เบื้องต้น   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       แจ้งฉก.ชน. สพท. และ สพฐ. 

 
 

แจ้งสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามการดูแล ช่วยเหลือร่วมกับสหวิชาชีพ 
 

 
 

จัดท า/จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและ 
รายงานไปยัง สพท.และผู้เกี่ยวข้อง 



 
 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (กรณีล่วงละเมิดทางเพศ) 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแจ้งเหตุหือประสบเหตุนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
  

 
 

แจ้ง ฉก.ชน. สพท./นักจิตวิทยารร.ฯ        ตรวจสอบข้อมมูลเบืแองต้น          แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 
 
 
 

ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน พร้อมประเมินสถานการณ์ 
 
 
 

แจ้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน แจ้ง/ประสาน การส่งต่อทีมสหวิชาชีพ 
ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
 
 

ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/คุ้มครอง 
 
 
 

จัดท า/จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและ 
รายงานไปยัง สพท.และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้ันตอนกำรคุง้ครองและช่วยเหลือเดก็นกัเรียน 

(กรณีใช้สำรเสพติด) 

คัดกรอก/สังเกต นักเรียนพบว่าเส่ียงใช้สารเสพติดหรือประสบเหตุ  
นักเรียนใช้สารเสพติด 

แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

คัดกรอก/ประเมนิ/ทดสอบ/ 

วัดด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ทีมสหวิชาชีพ 

โรงพยาบาล บ าบัด ให้ค าปรึกษา 

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

รนุแรง ไม่รุนแรง 

สร้รางภูมิคุ้มกัน 

กลุ่มติด กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ/ติด 

จัดท า/จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงาน
ไปยัง สพท.และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
      Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4 

 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประสานงานประสานใจ วัด ประเมินผล สรุปรายงาน และประกาศเชิดชูเกียรติ (Checking) 

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ครั้งที ่...... ระหว่างวันที่ .............. เดือน .................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ .............. เดอืน .................. พ.ศ. ................ 
 

1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ ................................. 
2. กลุ่มเครือข่าย ....................... กลุ่ม ..................................................... 
3. โรงเรียน ............................................................................................  
4. ชื่อ – สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ......................................... 
5. ชื่อ – สกุล ผู้รับการนิเทศฯ .......................................................... ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาชั้น ....................... คนที ่.......... 

เบอร์โทรศัพท ์....................................................... 
6. ชื่อ – สกุล ผู้นิเทศฯ .......................................................................................... เบอร์โทรศัพท ์.............................................. 
7. ระดับคุณภาพ (ความพึงพอใจ) ดังนี้ 
  1 = ก าลังพัฒนา (Developing), 2 = ปานกลาง (Medium), 3 = ดี (Good), 
  4 = ดีเลิศ (Great), 5 = ยอดเยี่ยม (Excellent) 

 

ล ำดับ ประเด็นกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
ระดับคุณภำพ 

รวม หมำยเหตุ 
1 2 3 4 5 

1. 
ชร.01 : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 

       

2. 
ชร.02 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน 
(ทีมน า, ทีมประสาน, ทีมท า) 

       

3. ชร.03 : แผนการปฏิบัติงานระบบฯ        
4. ชร.04 : ปฎิทินปฏิบัติงานระบบฯ        
5. ชร.05 : ระเบียบสะสม        
6 ชร.06 : ระเบียนย่อ        
7. ชร.07 : บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน        

8. 
ชร.08 : แบบสรุปการรู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคล 

       

รวม        
                          คิดเป็นร้อยละ 

 
....................................ผู้รับการนิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /..........  

...................................ผู้นิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

................................. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

ชร.01/1 



 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 

     Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประสานงานประสานใจ วัด ประเมินผล สรุปรายงาน และประกาศเชิดชูเกียรติ (Checking) 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที ่...... ระหว่างวันที่ .............. เดือน .................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ .............. เดอืน .................. พ.ศ. ................ 

 

1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ ................................. 
2. กลุ่มเครือข่าย ....................... กลุ่ม ..................................................... 
3. โรงเรียน ............................................................................................  
4. ชื่อ – สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ......................................... 
5. ชื่อ – สกุล ผู้รับการนิเทศฯ .......................................................... ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาชั้น ....................... คนที ่.......... 

เบอร์โทรศัพท ์....................................................... 
6. ชื่อ – สกุล ผู้นิเทศฯ .......................................................................................... เบอร์โทรศัพท ์.............................................. 
7. ระดับคุณภาพ (ความพึงพอใจ) ดังนี้ 
  1 = ก าลังพัฒนา (Developing), 2 = ปานกลาง (Medium), 3 = ดี (Good), 
  4 = ดีเลิศ (Great), 5 = ยอดเยี่ยม (Excellent) 

 

ล ำดับ กำรคัดกรองนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

รวม หมำยเหตุ 
1 2 3 4 5 

1. 
ชร.09 : แบบประเมิน SDQ 
ฉบับนักเรียน 

       

2. ชร.10 : แบบประเมิน SDQ ฉบับครู        

3. 
ชร.11 : แบบประเมิน SDQ 
ฉบับผู้ปกครอง 

       

4. 
ชร.12 : แบบประเมินความฉลาด 
ทางอารมณ์ (EQ) 

       

5. 
ชร.13 : แบบการคัดกรองนักเรียน 
เป็นรายบุคคล 

       

6 
ชร.14 : แบบรายงานผลการคัดกรอง
นักเรียน 

       

รวม        
                          คิดเป็นร้อยละ 

 
....................................ผู้รับการนิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /..........  

...................................ผู้นิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

................................. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

 

ชร.02/2 



 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
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การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประสานงานประสานใจ วัด ประเมินผล สรุปรายงาน และประกาศเชิดชูเกียรติ (Checking) 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ ...... ระหว่างวันที่ .............. เดือน .................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ .............. เดอืน .................. พ.ศ. ................ 

 
1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ ................................. 
2. กลุ่มเครือข่าย ....................... กลุ่ม ..................................................... 
3. โรงเรียน ............................................................................................  
4. ชื่อ – สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์ .......... ............................... 
5. ชื่อ – สกุล ผู้รับการนิเทศฯ .......................................................... ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาชั้น ............... ........ คนที่ .......... 

เบอร์โทรศัพท์ ....................................................... 
6. ชื่อ – สกุล ผู้นิเทศฯ .......................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ......................... ..................... 
7. ระดับคุณภาพ (ความพึงพอใจ) ดังนี้ 
  1 = ก าลังพัฒนา (Developing), 2 = ปานกลาง (Medium), 3 = ดี (Good), 
  4 = ดีเลิศ (Great), 5 = ยอดเยี่ยม (Excellent) 

 

ล ำดับ กำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

รวม หมำยเหตุ 
1 2 3 4 5 

1. 
ชร.15 : บันทึกการจัดกิจกรรม 
โฮมรูมสั้น 

       

2. 
ชร.16 : บันทึกการจัดกิจกรรม 
โฮมรูมยาว 

       

3. ชร.17 : ท าเนียบผู้ปกครอง        

4. 
ชร.18 : บันทึกสรุปผลการประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom 
Meeting) 

       

5. 
ชร.19 : ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
นักเรียนของครูประจ าชั้น 

       

รวม        
                          คิดเป็นร้อยละ 

 
....................................ผู้รับการนิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /..........  

...................................ผู้นิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

................................. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

 

ชร.03/3 



 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 

    Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประสานงานประสานใจ วัด ประเมินผล สรุปรายงาน และประกาศเชิดชูเกียรติ (Checking) 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ ...... ระหว่างวันที่ .............. เดือน .................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ .............. เดอืน .................. พ.ศ. ................ 

 
1. ศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ ................................. 
2. กลุ่มเครือข่าย ....................... กลุ่ม ..................................................... 
3. โรงเรียน ............................................................................... ............. 
4. ชื่อ – สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์ .......... ............................... 
5. ชื่อ – สกุล ผู้รับการนิเทศฯ .......................................................... ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาชั้น ....................... คนที่ .......... 

เบอร์โทรศัพท์ ....................................................... 
6. ชื่อ – สกุล ผู้นิเทศฯ .................................................................................... ...... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
7. ระดับคุณภาพ (ความพึงพอใจ) ดังนี้ 
  1 = ก าลังพัฒนา (Developing), 2 = ปานกลาง (Medium), 3 = ดี (Good), 
  4 = ดีเลิศ (Great), 5 = ยอดเยี่ยม (Excellent) 

 

ล ำดับ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

รวม หมำยเหตุ 
1 2 3 4 5 

1. 
ชร.20 : บันทึกการด าเนินการป้องกัน
แก้ไขพฤติกรรม 

       

2. 
ชร.21 : บันทึกการให้ค าปรึกษา
เบื้องต้น 

       

3. 
ชร.22 : บันทึกสรุปรายงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน 

       

รวม        
                          คิดเป็นร้อยละ 

 
....................................ผู้รับการนิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /..........  

...................................ผู้นิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

................................. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

 
 
 
 
 

ชร.04/4 



 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 

     Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประสานงานประสานใจ วัด ประเมินผล สรุปรายงาน และประกาศเชิดชูเกียรติ (Checking) 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ ...... ระหว่างวันที่ .............. เดือน .................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ .............. เดอืน .................. พ.ศ. ................ 

 
1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ ................................. 
2. กลุ่มเครือข่าย ....................... กลุ่ม ..................................................... 
3. โรงเรียน ............................................................................................  
4. ชื่อ – สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์ .......... ............................... 
5. ชื่อ – สกุล ผู้รับการนิเทศฯ .......................................................... ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาชั้น ............... ........ คนที่ .......... 

เบอร์โทรศัพท์ ....................................................... 
6. ชื่อ – สกุล ผู้นิเทศฯ .......................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ .................... .......................... 
7. ระดับคุณภาพ (ความพึงพอใจ) ดังนี้ 
  1 = ก าลังพัฒนา (Developing), 2 = ปานกลาง (Medium), 3 = ดี (Good), 
  4 = ดีเลิศ (Great), 5 = ยอดเยี่ยม (Excellent) 

 

ล ำดับ กำรส่งต่อนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

รวม หมำยเหตุ 
1 2 3 4 5 

1. 
ชร.23 : บันทึกการส่งต่อและแจ้งผล
การส่งต่อภายใน 

       

2. 
ชร.24 : บันทึกรายงานปัญหานักเรียน
เพ่ือการส่งต่อ 

       

3. 
ชร.25 : บันทึกการส่งต่อและแจ้งผล
การส่งต่อภายใน 

       

4. 
ชร.26 : แบบรายงานการช่วยเหลือ
นักเรียน 

       

รวม        
                          คิดเป็นร้อยละ 

 
....................................ผู้รับการนิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /..........  

...................................ผู้นิเทศฯ 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

................................. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(……………………………..) 
........... /.......... /.......... 

 

ชร.05/5 


