
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเริ่มดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม) และกรมสุขภาพจิตรวมกันจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเปน

กระบวนการดําเนินงานที่มข้ัีนตอน วิธีการ และเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก

ในการดําเนินงานดังกลาว โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร ครูทุกคน ฯลฯ โดยกําหนด

เปนนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ ตอมาเมื่อมีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อป พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษา       

ข้ันพื้นฐานจึงกําหนดนโยบายสําคัญในการใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และดําเนินการอยางจริงจัง ตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งนักเรียนทุกคน

จะตองไดรับการดูแล ชวยเหลือ พิทักษ ปกปองคุมครองอยางรอบดาน ดวยกระบวนการที่ถูกตอง 

เหมาะสม และทันการณ และไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อใหเปนคนดี มีความสุข และปลอดภัย             

ในสภาพสังคมปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตระหนักในความสําคัญของการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับ และ        

ทุกประเภทมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความเขมแข็ง จึงไดกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ 

และจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาอยางตอเน่ือง ทั้งยังไดสนับสนุน

สงเสริมใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การเย่ียมบานนักเรียน 

การจัดประชุมผูปกครองนักเรียน การเสริมสรางทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้งการจัด

กิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุงที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับใหมีสมรรถนะ

และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเจตนารมณและความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคลองกับมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (ศูนยเฉพาะกิจคุมครอง 

และชวยเหลือนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 1 - 6)  
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 จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทย        

ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากภายในภาคสวนตาง ๆ ของประเทศหลากหลายรูปแบบ เชน 

ความขัดแยงทางการเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ สถิติอาชญากรรมที่เพิ่มข้ึนอันเปนผลเกี่ยว

เน่ืองมาจากปญหาพฤติกรรมของเยาวชน ปญหาแรงงานนอกระบบและการคามนุษย ภัยพิบัติ           

ทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงอยางที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน สงผลกระทบตอการพัฒนาคนไทย และ

สังคมไทยในหลายประเด็น ประเด็นที่เกี่ยวของกับเยาวชนไทยคือความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม             

จะเห็นไดวาเยาวชนไทยใหคุณคาและความนิยมกับความสนุกสนานและความฟุงเฟอ ละเลยเรื่อง

ระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเคารพเกรงใจตอผูอาวุโสกวา ติดการสรางอัตลักษณ

สวนตัวผานทางสังคมออนไลน ติดเกมสอินเตอรเน็ต และมีการใชภาษาไทยที่ไมเหมาะสม การเผยแพร

ขอมูลขาวสารและสื่อทางสังคมมีภาพของการใชความรุนแรง และความไมเหมาะสมทางเพศ ซึ่งขาด

การกํากับควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเยาวชนมพีฤติกรรมกาวราวและพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

กออาชญากรรม และปญหาต้ังครรภในวัยรุนเพิ่มสูงข้ึน การปลอยปละละเลยใหมีการแพรระบาด        

ของยาเสพติดในแหลงชุมชนและเขาไปในบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา รวมทั้งปญหาคนไทยเขาสูวงจร

การเลนการพนันมากข้ึน เชน การเลนหวย การเลนพนันฟุตบอล จากสภาพปญหาดังกลาวจึงมี             

ความจําเปนที่จะตองแกไขปญหา (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 1 - 2) สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ประสาน จินตนานุกูล (2555) ; ผล พรหมทอง (2555) ; นฤบล กองทรัพย (2556) ;  

เอื้อพร ออนนอม (2557) ; จุฑาทิพย พงษา (2558) ; ปริญญา ไชยสุรินทร (2558) ; บุศรินทร ประคํามินทร 

และประสาท อิศรปรีดา (2558) ; สมชาย นันทะเสน (2558) ; วิทยา ชุมหลอ เบญจพร ชนะกุล และ จุติพร 

อัศวโสวรรณ (2558) ; อัษฎายุท โพธ์ินอก (2558) ; เรวัต ลายนาเงิน และไกรวิชญ ดีเอม (2559) ;              

พรนภา หลานวงษ (2559) ที่พบวาการดําเนินงานตามข้ันตอนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                 

ยังดําเนินงานไดไมครบทั้ง 5 ข้ันตอน และยังดําเนินงานไมเปนระบบ เน่ืองจากขาดความรูความเขาใจ

ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังน้ันครูที่ปรึกษาทุกคนควรมีความรูความเขาใจ และ

สามารถดําเนินงาน ตามข้ันตอนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางตอเน่ืองและเปนระบบมากข้ึน 

นักเรียนจึงจะไดรับการดูแลชวยเหลือไดตรงตามสภาพ ปญหา และความตองการ 

 จากขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11              

ปการศึกษา 2558 พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีจํานวนนักเรียน          

ดอยโอกาสประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิ้น จํานวน 25,588 คน คิดเปนรอยละ 45.66 ของนักเรียนทั้งหมด 

มีนักเรียนดอยโอกาสประเภทยากจนมากที่สุด จํานวน 23,823 คน คิดเปนรอยละ 42.51 รองลงมา คือ

อื่น ๆ จํานวน 1,158 คน คิดเปนรอยละ 2.07 สวนดอยโอกาสประเภทเด็กเรรอนและผลกระทบจาก

เอดสมีนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.002 มีจํานวนนักเรียนพิการประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 

746 คน คิดเปนรอยละ 1.33 ของนักเรียนทั้งหมด เปนนักเรียนที่มีความพิการประเภทความบกพรอง
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ทางการเรียนรูมากที่สุด จํานวน 569 คน คิดเปนรอยละ 1.02 รองลงมา คือ พิการประเภทบกพรอง

ทางสติปญญาและทางรางกาย/สุขภาพ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 0.09 พิการประเภทความบกพรอง

ทางการพูด/ภาษา นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 0.01 มีนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น 

จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 0.25 จากนักเรียนตนปการศึกษา 2557 จํานวน 58,801 คน เมื่อ

พิจารณาตามประเภทออกกลางคัน พบวา มีนักเรียนออกกลางคันประเภทมีปญหาในการปรับตัว         

มากที่สุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 0.11 รองลงมา คือ ประเภทมีปญหาครอบครัว จํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 0.09 สวนประเภทที่ไมมีจํานวนนักเรียนออกกลางคันเลย คือ ประเภทตองคดีถูกจับ

และกรณีอื่น ๆ จากขอมูลเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2556 - 2558 พบวา มีแนวโนม

ลดลงทุกปอยางตอเน่ือง ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11              

มีจํานวน 66 โรง เปนโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานีถึง 44 โรง (งานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบาย

และแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2558 : 8 - 32)  

 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ยังประสบ

ปญหาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

 

 1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุราชการ และ            

วุฒิการศึกษา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน         

ใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

  1.  เปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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  2.  เปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสถานศึกษาอื่น ๆ นําไปใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 85 คน และครูผูสอน 

จํานวน 2,318 คนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด         

สุราษฎรธานี รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,403 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางของเครจซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 70 คน และครูผูสอน 

จํานวน 331 คน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 401 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก  

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

  1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก  

   1.1  ตําแหนง จําแนกเปน 

    1.1.1  ผูบริหารสถานศึกษา 

    1.1.2  ครูผูสอน 

   1.2  เพศ จําแนกเปน 

    1.2.1  เพศหญงิ 

    1.2.2  เพศชาย 

   1.3  อายุราชการ จําแนกเปน 

    1.3.1  นอยกวา 5 ป  

    1.3.2  5 ป - 10 ป  

    1.3.3  มากกวา 10 ป 

   1.4  วุฒิการศึกษา จําแนกเปน 

    1.4.1  ปริญญาตร ี

    1.4.2  ปริญญาโทข้ึนไป 
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  2.  ตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี แยกเปนรายดาน จํานวน          

5 ดาน ดังน้ี 

   2.1  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

   2.2  ดานการคัดกรองนักเรียน 

   2.3  ดานการสงเสรมินักเรียน 

   2.4  ดานการปองกันและแกไขปญหา 

   2.5  ดานการสงตอนักเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

5 ดาน ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน

ดานการปองกันและแกไขปญหา และดานการสงตอนักเรียน ซึ่งไดแตละดานมาจากการศึกษางานวิจัย

ของ ประสาน จินตนานุกูล (2555) ; ผล พรหมทอง (2555) ; นฤบล กองทรัพย (2556) ; เอื้อพร ออนนอม 

(2557) ; จุฑาทิพย พงษา (2558) ; ปริญญา ไชยสุรินทร (2558) ; บุศรินทร ประคํามินทร และประสาท 

อิศรปรีดา (2558) ; สมชาย นันทะเสน (2558) ; วิทยา ชุมหลอ เบญจพร ชนะกุล และ จุติพร อัศวโสวรรณ 

(2558) ; อัษฎายุท โพธ์ินอก (2558) ; เรวัต ลายนาเงิน และไกรวิชญ ดีเอม (2559) ; พรนภา หลานวงษ 

(2559) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552) นํามาสังเคราะห และกําหนด          

เปนกรอบแนวคิด ไดดังภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

1. ตําแหนง 

2. เพศ 

3. อายุราชการ 

4. วุฒิการศึกษา 

 

ตัวแปรตาม 

 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีน 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11  แยกเปนรายดาน จํานวน           

5 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานการรูจกันักเรียนเปนรายบุคคล 

 2. ดานการคัดกรองนักเรียน 

 3. ดานการสงเสริมนักเรียน 

 4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 

 5. ดานการสงตอนักเรยีน 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

 1.  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูผูสอน แตกตางกัน 

 2.  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูผูสอน จําแนกตามเพศ แตกตางกัน 

 3.  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูผูสอน จําแนกตามอายุราชการ แตกตางกัน 

 4.  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูผูสอน จําแนกตามวุฒิการศึกษา แตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

อยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก

ในการดําเนินการดังกลาว และมีการประสานความรวมมอือยางใกลชิดกับครูที่ปรกึษา หรือบุคคลภายนอก 

รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน        

แยกเปนรายดานจํานวน 5 ดาน ดังน้ี 

  1.1  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูลดาน

การรูจักนักเรียน ทั้งดานบวกและดานลบที่เปนปจจุบัน ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต        

การสัมภาษณ การเย่ียมบาน การศึกษาขอมูล และการทดสอบ ซึ่งนักเรียนแตละคนมีพื้นฐานแตกตาง

กัน หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบตาง ๆ การไดรูจักขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับนักเรียน

ดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว ดานสารเสพติด ดานความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ 

และดานอื่น ๆ ที่ครูพบเพิ่มเติม ทําใหสามารถนําไปวางแผนในการปองกันชวยเหลือและสงเสริม

พัฒนาการของผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสมตอไป  
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  1.2  ดานการคัดกรองนักเรียน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดวยวิธีการ

และเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อผลการคัดกรองนักเรียนเปนกลุม ๆ ตามเกณฑการคัดกรอง โดยใน

การดําเนินการคัดกรองนักเรียน สถานศึกษามีการประชุมครู กําหนดเกณฑการคัดกรองเพื่อจัดกลุม

นักเรียนรวมกัน ใหเปนที่ยอมรับของครใูนสถานศึกษาและ สอดคลองกับสภาพความเปนจรงิชวยใหครู

ที่ปรึกษาทราบพฤติกรรม และแนวโนมของพฤติกรรมนักเรียนที่รบัผดิชอบ ทําใหครูที่ปรึกษามีความเขาใจ

ในตัวนักเรียนกลุมตาง ๆ ประสานงานกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และสามารถวางแผน      

จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนและในแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

  1.3  ดานการสงเสริมนักเรียน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนา

นักเรียน เพื่อสงเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดดอยเปนรายบุคคลตามระดับความสามารถปจจุบัน        

ของนักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

สามารถปรับตัวเผชิญกับปญหา ดํารงตนไดเหมาะสม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

เพื่อวางแผนการดําเนินการรวมกัน โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายรวมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมรวมกัน 

  1.4  ดานการปองกันและแกไขปญหา หมายถึง กระบวนการที่ครูที่ปรึกษาใหความเอาใจใส

กับนักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงที่มีปญหาตองใชความดูแลเอาใจใส         

อยางใกลชิดเปนพิเศษ และหาวิธีการชวยเหลือ ปองกันและแกไขที่หลากหลาย ไมปลอยปละละเลย 

ใหเปนปญหาสังคม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การใหคําปรึกษาเบื้องตน กิจกรรมในช้ันเรียน 

การสื่อสารกบัผูปกครอง กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร และการเย่ียมบานนักเรียน และรายงานผลความกาวหนา

แกผูที่เกี่ยวของรับทราบอยางเปนระบบ  

  1.5  ดานการสงตอนักเรียน หมายถึง กระบวนการใชเทคนิควิธีการตาง ๆ แลวนักเรียน            

มีพฤติกรรมไมดีข้ึน ตองดําเนินการสงตอผูเช่ียวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหปญหา

ของนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว ถูกตอง ถูกวิธี ถูกทาง และเกิดผลดีที่สุดตอนักเรียน    

 3.  ครูผูสอน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 4.  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ

สถานศึกษา หรือรักษาการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 5.  โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี  

 

 

 


