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ปฏิทินการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ดาเนินการ
สร้างความตระหนัก ความรู้ความ
ตลอดปีการศึกษา ดูตามคู่มือการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
เข้าใจในงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ที่จัดส่งไปให้
นักเรียน ๕ ขั้นตอน ให้แก่ครูและ
คลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๑-๓๐ มิถุนายน -กาหนดกิจกรรม สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
๒๕๖๑
-รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ สพป.ตามแบบ
ที่กาหนด
-จัดส่งข้อมูลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
ให้ สพป. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
-บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน เพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน
คัดกรอง และจาแนกนักเรียน เป็น มิ.ย.๖๑
รายงานผลการคัดกรองนักเรียนให้ สพป.ทราบ
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ตามแบบที่กาหนด ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๑
ปัญหา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง
พฤติกรรมยาเสพติด และการใช้ยา
ในทางที่ผิด
จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
พ.ค.-ก.ย.๖๑
-กาหนดจัดกิจรรม สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom Meeting) ครั้งที่ ๑
(Classroom Meeting) ครั้งที่ ๑
-รายงานการจัดกิจกรรมให้ สพป.ทราบ
-สถานศึกษาสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องและ มิ.ย.๖๑-ก.พ.๖๒
แก้ไขปัญหานักเรียนตามผล
การคัดกรอง
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ส.ค.-ก.ย.๖๑
ดาเนินงานภายในสถานศึกษา โดย
ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒ -กาหนดจัดกิจกรรม สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom Meeting)
(Classroom Meeting) ครั้งที่ ๒
-รายงานให้ สพป.ทราบ
สรุปรายงานผลการดาเนินงานระบบ มี.ค-เม.ย.๖๒
-รายงานให้ สพป.ทราบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อสิ้นปี
การศึกษา

แนวทางการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(1) คัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อข้ารับการประกวดและรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(2) เร่งรัดให้สถานศึกษาเร่งรัดและดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน
รอบด้าน
(3) เร่งรัดให้สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมยาเสพติด และ
การใช้ยาในทางที่ผิด พร้อมทั้งจัดประชุมผู้ปกครอง
(4) ดาเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
(5) การดาเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สาธารณภัย อุบัติเหตุ
และภัยบุคคล รวมทั้งการจัดทาแผนการป้องกันและซักซ้อมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
(1) เร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การรังแกกัน ความรุนแรง
และติดเกมส์
(2) จัดให้มีข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ NISPA และ CATAS ให้เป็นปัจจุบัน
(3) การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
(4) การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิกรรมค่ายเสริมทักษะชีวิต
3. การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
(1) ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทาง และจัดทาแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ไม่เหมาะสมโดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สนธิกาลังกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ
เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้จัดการหอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า ชุมชน ผู้ปกครองร่วมออกตรวจพื้นที่สุดเสี่ยง
จุดอับต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่นอกสถานศึกษา
-เทศกาลหรือกิจกรรมวันสาคัญ ๆ เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันแข่งกีฬาสี วันไหว้ครู
-ช่วงเปิดภาคเรียน (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ช่องก่อนปิด
ภาคเรียน (เดือนกันยายน-ตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม)
-ช่วงการสอบต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินการนอกสถานศึกษา เช่น การสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
และความถนัดทางวิชาชีพ (PAT)
(2) ดาเนินการเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงหรือทะเลาะวิวาทโดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนหรือเพื่อน
คุ้มครองเพื่อน เพื่อสร้างเครือข่ายในการประสานรายงานการเตรียมการก่อเหตุความรุนแรงหรือทะเลาะวิวาท
(3) เปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเช้า/เย็น
(4) เร่งรัดจัดอบรมเพิ่มจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

-2(5) การดาเนินงานตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม
(6) การดาเนินงานตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน
2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
4. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
(1) ดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา พร้อมทั้งธารงระบบการรายงานเหตุฉุกเฉิน
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว
(2) การจัดทาแผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามแผนอย่าง
สม่าเสมอ
(3) ดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลนักเรียนในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เน้นและให้ความสาคัญ
ในการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาทุกแห่ง ดังนี้
1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนในด้านต่าง ๆ
2. การพัฒนาข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงข้อมูลในระบบ NISPA และ
CATAS ให้เป็นปัจจุบัน
3. ดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา เน้นย้าให้สถานศึกษารายงานเหตุฉุกเฉินให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบทันที
4. การพัฒนาทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับสถานศึกษา และ
ระดับเครือข่าย เพื่อช่วยในการดูแล กากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาและกลุ่มเครือข่าย โดยประสานงานกับทีมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน
4. การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบ 5 ขั้นตอน
.........................................................

